પોીસ કમિશ્નરશ્રીની કચેરી, શાહીબાગ
અિદાવાદ શહેર

ટે.નં.૨૫૬૨૮૭૮૩, ૨૫૬૨૭૮૭૩ Email :- rdr-ahd@gujarat.gov.in
જાલક:જી/૭૨૫/વીી/વા.કા./૨૯૬૫/૨૦૧૬
તા.૦૯/૦૫/૨૦૧૬
મવષય :¹ તા.૦૨/૦૫/૨૦૧૬ થી તા.૦૮/૦૫/૨૦૧૬ ના વાપ્તાશીક વભમગાાની ોરીવ દ્વાયા કયલાભાાં
આલેર વાયી કાભગીયીને લેફવાઇડ ઉય અરોડ કયલા ફાફત
હવાો :¹ ોરીવ ગાાંધીનગયના ત્ર ક્રભાાંક:જી-૧(ક્રાઇભ)/વાયીકાભગીયી/૧૭૮૧/૨૦૧૨
તા.૧૭/૫/૨૦૧૨
તથા અત્રેની કચેયીના ત્ર ક્રભાાંક:જી/૭૨૫/વીી/૨૯૨૮/૨૦૧૨ તા.૨૩/૫/૨૦૧૨ અન્લમે
વવલનમ ઉયોક્ત વલમ તથા શલારાના અનુવધ
ાં ાને જણાલલાનુ કે :૨/- અભદાલાદ ળશેય ોરીવ દ્વાયા તા.૦૨/૦૫/૨૦૧૬ થી તા.૦૮/૦૫/૨૦૧૬ ના વપ્તાશ દયમ્માન વનચે
જણાવ્મા મુજફની વાયી કાભગીયી કયલાભાાં આલેર શોમ આ કાભગીયીને અભદાલાદ ોરીવની લેફવાઇડ ઉય
ગુજયાતી, હશન્દી, અંગ્રેજીભાાં અરોડ કયી તે અંગેની જાણ શલારાની કચેયીને ઇ-ભેઇર દ્વાયા કયલા વલનાંતી છે .

૧

ભદદનીળ ોરીવ કવભશ્ર્નયશ્રી “આઇ” ડીલીઝન નાઓના ભાગગદળગન શેઠ (૧) ો.ઇન્વ..શ્રી યાભોર ો.સ્ટે.
નાઓની સુચનાથી તા.૩À૫À૨૦૧૬ ના યોજ વલેરન્વ સ્કોડગ ના એ.એવ.આઇ. અભનખાન ગુરાફખાન તથા
સ્ટાપના ભાણવો યાભોર ો.સ્ટે. વલસ્તાયભાાં ેટ્રોરીંગ દયમ્માન વાથેના એર.આય. લનયાજવવિંશ ધીરુબા નાઓની
ફાતભી શહકકત આધાયે યાભયાજમનગય ચાય યસ્તા યોંગ વાઇડભાાં અરુણ યાભદત ળભાગ ઉ.લ.૨૦ યશે.૪૩
કૈ રાળનગય યાષ્ટ્ટ્ર બાયતી સ્કુરની ફાજુભાાં ખોખયા નાને ભો.વા.નાં.જીજે.૧.ઇ.ી.૬૭૪૩ વાથે યોકી ભો.વા.ના
કાગો તથા ભારીકી અંગેના પુયાલા ભાાંગતા ોતાની ાવે નશી શોલાનુ જણાલતાાં વદય ઇવભને યાભોર ો.સ્ટે.
જા.જોગ નાં. ૨૫À૨૦૧૬ CRPC ૪૧(૧)(ડી), ૧૦૨ મુજફ ભો.વા. કફજે રઇ આયોીને તા.૩À૫À૨૦૧૬ ના
કરાક ૨૦À૦૦ લાગે અટક કયી વલશ્ર્લાવભાાં રઇ પુછયછ કયતાાં વદય ભો.વા. તથા અન્મ એક ભો.વા. જે
લસ્ત્રાર વલસ્તાયભાાં વાંતાડી યાખેર છે તે ભો.વા. ખોખયા તથા અવરારી ો.સ્ટે. વલસ્તાયભાાંથી ચોયી કયે ર શોલાનુ
જણાલતાાં ખોખયા ો.સ્ટે. તાવ કયતાાં ખોખયા ો.સ્ટે. પસ્ટ ગુ.ય.નાં.૩૫À૨૦૧૬ ઇીકો ૩૭૯ મુજફના કાભે
ભો.વા. નાં.જીજે.૧.ઇી.૬૭૪૩ તથા અવરારી ો.સ્ટે. તાવ કયતાાં અવરારી ો.સ્ટે. પસ્ટ ગુ.ય.નાં.૬૭À૧૬
ઇીકો ૩૭૯ મુજફના કાભે ભો.વા. નાં.જીજે.૧.ી.એવ.૨૨૭૯ ના લાશનો ચોયી ગમેર શોમ જે આધાયે ફન્ને
ભો.વા. કફજે રઇ ઉયોક્ત ો.સ્ટે. ને આયોી તથા ભો.વા. વોંી ઉયોક્ત ફન્ને લાશન ચોયીના અનડીટેક્ટ
ગુનાઓ ળોધી કાઢી વાયી કાભગીયી કયે ર છે . તથા (૨) ો.ઇન્વ.શ્રી વનકોર ો.સ્ટે. નાઓની સુચનાથી
તા.૫À૫À૨૦૧૬ ના યોજ વલેરન્વ સ્કોડગ ના ો.વ.ઇ.શ્રી આય.જી.ખાાંટ તથા સ્ટાપના ભાણવો ો.સ્ટે. વલસ્તાયભાાં
ેટ્રોરીંગભાાં તથા વનકોર ો.સ્ટે. પસ્ટ ગુ.ય.નાં.૫૫À૨૦૧૬ ઇીકો ૩૭૯ મુજફના ગુનાની તાવભાાં શતા,
દયમ્માન વાથેના ો.કો. અજીતવવિંશ ભાનવવિંશ તથા એર.આય. ગોવલિંદવવિંશ વલજમવવિંશ નાઓની વાંયક્ુ ત ફાતભી
શહકક્ત

આધાયે

વનકોર

ો.સ્ટ.

પસ્ટ

ગુ.ય.નાં.૫૫À૨૦૧૬

ઇીકો

૩૭૯

મુજફના

ગુનાભાાં ચોયામેર

ભો.વા.નાં.જીજે.૧.એન.વી.૯૯૨૮ નુ રઇ આયોી ખોડીમાય ભાંદીય વનકોરગાભ થઇ આલલાનો શોલાની ફાતભી
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પોીસ કમિશ્નરશ્રીની કચેરી, શાહીબાગ
અિદાવાદ શહેર

ટે.નં.૨૫૬૨૮૭૮૩, ૨૫૬૨૭૮૭૩ Email :- rdr-ahd@gujarat.gov.in
આધાયે સ્ટાપના ભાણવો વાથે લોચભાાં યશેતા ભેહુર ઉર્ફ્ગ શુટય જગદીળબાઇ બાણાબાઇ ટેર ઉ.લ.૨૭
યશે.ભ.નાં.૨૦૪ ઉભીમાનગય વનકોર નાઓને ચોયીના ભો.વા. અંગે પુછયછ કયતાાં તેણે ભો.વા. તા.૩À૫À૨૦૧૬
ના યોજ દે લકૃા ફ્રેટ- ૪ ના ાહકિંગભાાંથી ચોયી કયે રાનુ જણાલતાાં આયોીને તા.૫À૫À૨૦૧૬ ના ૧૭À૦૦
લાગે અટક કયી મુદ્દાભાર ભો.વા. કફજે કયી વનકોર ો.સ્ટે. નો લાશન ચોયીનો અનડીટેક્ટ ગુનો ળોધી કાઢી
વાયી કાભગીયી કયે ર છે . આભ યાભોર તથા વનકોર ો.સ્ટે.ના અવધકાયી તથા ભાણવો દ્વાયા લાશન ચોયીના
ગુનાઓ ળોધી કાઢી વાયી કાભગીયી કયલાભાાં આલેર છે .
ભદદનીળ ોરીવ કવભશ્ર્નયશ્રી “કે” ડીલીઝન નાઓના ભાગગદળગન શેઠ દાણીરીભડા ો.સ્ટે. ના અવધ./ભાણવો
દ્વાયા દાણીરીભડા ો.સ્ટે. જા.જોગ નાં.૨૪/૨૦૧૬ તા.૪/૫/૨૦૧૬ ના કાભે વલે.સ્કોડના ASI વબ્ફીયખાન
ઇબ્રાશીભખાન તથા સ્ટાપના ભાણવો ેટ્રોરીંગ દયમ્માન ો.કો. અબ્દુરલાહશદ અભીરુલ્રાખાન નાઓએ આેર
ફાતભી શકીકત આધાયે આયોીઓ (૧)અભજદ ઉપગ યાજા એશભદબાઇ યાં ગયે જ ઉ.લ.૧૭ યશે.અરશફીફ
વોવામટી ભ.નાં.૮, કે.જી.એન. પરેટની ાછ અરશમ્દો ભસ્સ્જદ વાભે ગરીભાાં ફેયર ભાકે ટ અંદય દાણીરીભડા
અભદાલાદ (૨) આપતાફ ઉપે શજાભ ભોશભદ વભીભખરીપા ઉ.લ.૧૬ યશે.ભ.નાં.૨૫ અરશમ્દો વોવામટી અરશમ્દ
ભસ્સ્જદ ાવે ગુડરક ફેયર ભાકે ટ દાણીરીભડા અભદાલાદનાઓ ાવેથી હશયોશોન્ડા ભો.વા.નાં.GJ-01-EK-4218
એ.નાં.05D15E23310 તથા ચે.નાં.05D16F2368 હકિં.રૂ.૨૦,૦૦૦/- ની ભત્તાના મુદ્દાભાર વાથે ભી આલતા
આયોીઓને CRPC ૪૧(૧)ડી મુજફ કરાક ૨૨/૧૦ લાગ્મે અટક કયી CRPC ૧૦૨ મુજફ મુદ્દાભાર કબ્જે કયી
દાણીરીભડા ો.સ્ટે. પસ્ટ ગુ.ય.નાં.૩૪/૨૦૧૬ ઇીકો કરભ ૩૭૯, ૧૧૪ મુજફનો ગુનો ડીટેક્ટ કયે ર છે , તેભજ
આયોીઓની પુછયછ દયમ્માન ઇવનપુય ો.સ્ટે તથા ગામકલાડ શલેરી ો.સ્ટે. વલસ્તાયભાાંથી ભો.વા. ચોયી
કયે રાની કબુરાત કયતા તાવ કયતાાં ઇવનપુય ો.સ્ટે. પસ્ટ ગુ.ય.નાં.૪૪/૨૦૧૬, તથા ગામકલાડ શલેરી
ો.સ્ટે. પસ્ટ ગુ.ય.નાં.૨૮/૨૦૧૬ ઇીકો કરભ ૩૭૯ મુજફના ફન્ને ગુના ડીટેક્ટ કયી વાયી કાભગીયી કયલાભાાં
આલેર છે .
ભદદનીળ ોરીવ કવભશ્ર્નયશ્રી “ક્રાઇિ” નાઓના ભાગગદળગન શેઠ ડીવીફી ોરીવ સ્ટેળનના અવધકાયી તથા
ભાણવો ધ્લાયા ળયીય/ભીલ્કત વાંફધી ગુન્શાઓ યોકલા તથા ળોધી કાઢલા વારૂ ેટ્રોરીંગ દયમ્માન (૧) ો.વ.ઇ.
જે.એન.ગોસ્લાભી તથા સ્ટાપના ભાણવો ેટ્રોરીગ દયમ્માન ફાતભી આધાયે દાણીરીભડા ોસ્ટ ઓપીવ વાભે મ્યુ.
કોઠા ાવેથી વલજમ ગોવલદબાઇ યાલત યશે.જુનાલાડજ યાભાીયનો ટેકયો અભદાલાદ નાઓની ાવેથી (૧) એક
ટ્ટી ડીઝાઇન લાી વોનાની ચેઇન નાંગ-૧ હક.રુ.૨૫,૦૦૦/- (૨) વોનાની લીટી નાંગ-૧ જેની હક.રુ.૨૮,૦૦૦/(૩) કળુ નાંગ-૧ હક.રુ.૩૦,૦૦૦/- (૪) ચાાંદીનો ઝુડો નાંગ-૧ જે ડફર વેટ લાી હડઝાઇનલાો છે
હક.રુ.૩,૫૦૦/-

(૫)

વેભવાંગ

કાંનીનો

જીટીવી

ભોડરનો

ભોફાઇર

પોન-૧,

IMEI

NO

357262042667464,357263042667462 નો છે , હક.રુ.૧,૦૦૦/- ભી કુર હક.રુ.૮૭,૫૦૦/- નો મુદ્દાભાર
તા.૨/૫/૨૦૧૬ ના યોજ ડીવીફી ો.સ્ટે. સ્ટે.ડા. એન્ટ્રી નાં.૧૪/૨૦૧૬ CRPC ૪૧(૧)ડી મુજફ કડી અટક કયી
તાવ અથે કફજે કયી મુદ્દાભાર લાડજ ો.સ્ટે. પસ્ટ ગુ.ય.નાં.૮૧/૨૦૧૬ મુજફનો ગુનો ળોધી કાઢી વાયી
કાભગીયી કયલાભાાં આલેર છે . (૨) ો.વ.ઇ. ટી.આય.બટ્ટ તથા સ્ટાપના ભાણવો ેટ્રોરીગ દયમ્માન ફાતભી
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પોીસ કમિશ્નરશ્રીની કચેરી, શાહીબાગ
અિદાવાદ શહેર

ટે.નં.૨૫૬૨૮૭૮૩, ૨૫૬૨૭૮૭૩ Email :- rdr-ahd@gujarat.gov.in
આધાયે સ્ટેડીમભ ત્રણ યસ્તા ાવેથી તશવીરદાય નાયામણબાઇ

કોયી યશે.ફાપુનગય આનાંદ પરેટ વાભેથી

યભેળબાઇના કાયખાનાભા ફાપુનગય, અભદાલાદ નાઓની ાવેથી (૧) જીમોની કાંનીનો કાા કરયનો એવ૮૦ ભોડરનો પોન-૧, IMEI NO ૮૬૫૮૪૪૦૨૦૩૪૧૯૦, ૮૬૮૪૪૦૨૦૮૪૧૯૯ નો છે , હક.રુ.૫૦૦/- ગણી
તા.૨/૫/૨૦૧૬ ના યોજ ડીવીફી ો.સ્ટે. સ્ટે.ડા.એન્ટ્રી નાં.૧૬/૨૦૧૬ CRPC ૪૧(૧)ડી મુજફ કડી અટક કયી
તાવ અથે કફજે કયી મુદ્દાભાર ફાપુનગય ો.સ્ટે. પસ્ટ ગુ.ય.નાં.૨/૨૦૧૬ ઇ.ી.કો. કરભ ૪૫૪, ૩૮૦ મુજફનો
ગુનો ળોધી કાઢી વાયી કાભગીયી કયલાભાાં આલેર છે . (3) ો.વ.ઇ. જે.એ.ફાયોટ તથા સ્ટાપના ભાણવો ેટ્રોરીગ
દયમ્માન ફાતભી આધાયે ચાંડોા તાલ ાવેથી જીનીયમુલ્રાશ લુત ુભઉલ્રાશ ળેખ યશે.વનમાવતનગય,
ફગાડીલાવ, ળાશઆરભ, અભદાલાદ નાઓની ાવેથી (૧) વેભવાંગ કાંનીનો SMJ200 gild ભોડરનો પોન-૧,
IMEI NO 358427/07/042670/8, 358428/07/04267016 નો છે , હક.રુ.૭,૦૦૦/- ગણી તા.૫/૫/૨૦૧૬ ના યોજ
ડીવીફી ો.સ્ટે. સ્ટે.ડા.એન્ટ્રી નાં. ૮/૨૦૧૬ CRPC ૪૧(૧)ડી મુજફ કડી અટક કયી તાવ અથે કફજે કયી
મુદ્દાભાર દાણીરીભડા ો.સ્ટે. પસ્ટ ગુ.ય.નાં.૩૫/૨૦૧૬ ઇ.ી.કો. કરભ ૩૭૯ મુજફનો ગુનો ળોધી કાઢી વાયી
કાભગીયી કયલાભાાં આલેર છે . (૪) ો.વ.ઇ. જે.એભ.જાડેજા તથા સ્ટાપના ભાણવો ેટ્રોરીગ દયમ્માન ફાતભી
આધાયે નાયોર કાાંટા ાવેથી વરભાન વવકન્દય યાણા યશે.૫૪, આફાદનગય, દાફાલાા રુની પીયુ ાવે,
કેનાર

યોડ,

લટલા,

અભદાલાદ

નાઓની

ાવેથી

(૧)

એવય

કાંનીનુ

રેટો

Sr.No.mxmors102232055ab7600 રખેર છે , હક.રુ.૨૦,૦૦૦/- ગણી તા.૫/૫/૨૦૧૬ ના યોજ ડીવીફી ો.સ્ટે.
સ્ટે.ડા.એન્ટ્રી નાં.૯/૨૦૧૬ CRPC ૪૧(૧)ડી મુજફ કડી અટક કયી તાવ અથે કફજે કયી મુદ્દાભાર લટલા
ો.સ્ટે. પસ્ટ ગુ.ય.નાં.૯૮/૨૦૧૬ ઇ.ી.કો. કરભ ૩૭૯ મુજફનો ગુનો ળોધી કાઢી વાયી કાભગીયી કયલાભાાં
આલેર છે . (૪) ો.વ.ઇ. જે.એ.ફાયોટ તથા સ્ટાપના ભાણવો ેટ્રોરીગ દયમ્માન ફાતભી આધાયે ચોકીદાય
ફાલાની દયગાશ ાવેથી વરીભ ઉપે વીમો યુસપુ બાઇ નીય યશે. નયવવશજીનુ ડેશલ
ે ,ુ ળાશઆરભ,ચાંડોા તાલ,
અભદાલાદ નાઓની ાવેથી (૧)વી.એન.જી. ઓટોયીક્ષા આય.ટી.ઓ નાં.જીજે-૨૭-યુ-૨૪૧૪, એન્જી નાંફય
૩૨૦૧૮, ચેચીવ નાંફય ૦૨૩૬૯૫, હક.રુ.૪૦,૦૦૦/- ગણી તા.૬/૫/૨૦૧૬ ના યોજ ડીવીફી ો.સ્ટે.
સ્ટે.ડા.એન્ટ્રી નાં.૧૧/૨૦૧૬ CRPC ૪૧(૧)ડી મુજફ કડી અટક કયી તાવ અથે કફજે કયી મુદ્દાભાર લટલા
જી.આઇ.ડી.વી ો.સ્ટે. પસ્ટ ગુ.ય.નાં.૩૦/૨૦૧૬ ઇ.ી.કો. કરભ ૩૭૯ મુજફનો ગુનો ળોધી કાઢી વાયી કાભગીયી
કયલાભાાં આલેર છે .
આભ ડી.વી.ફી. ો.સ્ટે.ના અવધકાયી કભગચાયીઓએ ઉય મુજફના ગુનાઓ ળોધી કાઢી વાયી અને
પ્રવાંળવનમ કાભગીયી કયલાભાાં આલેર છે .

ોરીવ ઇન્સ્ેક્ટય
યીડય ટુ ોરીવ કવભશ્નય
અભદાલાદ ળશેય
પ્રવત,
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પોીસ કમિશ્નરશ્રીની કચેરી, શાહીબાગ
અિદાવાદ શહેર

ટે.નં.૨૫૬૨૮૭૮૩, ૨૫૬૨૭૮૭૩ Email :- rdr-ahd@gujarat.gov.in
ોરીવ વફ ઇન્સ્ેક્ટયશ્રી,
કોમ્પ્યુટય ળાખા,
અત્રેની કચેયી, અભદાલાદ ળશેય

પ્રિાણપત્ર
આથી પ્રભાણત્ર આલાભાાં આલે છે કે , ોરીવ વલબાગ દ્વાયા કયલાભાાં આલેર તા.૦૨/૦૫/૨૦૧૬ થી
તા.૦૮/૦૫/૨૦૧૬ સુધીના વપ્તાશ દયમ્માનની વાપ્તાશીક વાયી કાભગીયીની અભદાલાદ ળશેય ોરીવની લેફવાઇડ
ઉય મુકલા જેલી ભાશીતીની ખયાઇ કયી અત્રેથી ભોકરી આલાભાાં આલેર છે . તા.૦૯/૦૫/૨૦૧૬
ોરીવ ઇન્સ્ેક્ટય
યીડય ટુ ોરીવ કવભશ્નય
અભદાલાદ ળશેય
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