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 તા.૦૭/૦૩/૨૦૨૦  શનિવાર 
અમદાવાદ શહરે પોલીસ સમાચાર 

અમદાવાદ શહરે પોલીસ તરફથી કરવામાાં 
આવેલ પ્રશાંસિીય/િોંધપાત્ર કામગીરી :-   સમાચાર યાદી િાં.૪૭૧/૨૦૨૦ 
 

 

હનથયારિા ગિુાિા આરોપીિી અટકાયતિી નવગત 

ઝોિ-૭ સ્કોર્ડ :   

 

દેશી તમચંો તથા બે જીવતા કાર્ટીઝ સાથે એક ઇસમને ઝડપી પાડતો  
ડીસીપી ઝોન-૭ સ્કોડ 

 

                                 પોલીસ કમીશ્નર સાહબેશ્રી તથા સયંકુત પોલીસ કમીશ્નરશ્રી સેકટર-
૧ સાહબે તથા નાયબ પોલીસ કમમશ્નરશ્રી ઝોન-7 સાહબેશ્રી નાઓની સચુનાથી લુટં ધાડ જેવા 
મમલ્કત સબધંી ગભંીર ગનુા બનતા બનાવો અટકાવવા તેમજ બનેલ ચોરીના ગનુાઓ શોધી કાઢવા 
તેમજ કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થીતી જાળવવા સારૂ આજ રોજ પો.સ.ઇ. વી.જે.જાડેજા તથા સાથેના 
પોલીસ સ્ટાફના માણસો સાથે ઝોન-૭ વીસ્તારમા ંપેટ્રોલીગમા ંહતા દરમ્યાન સાથેના અ.લો.ર. 
રમવરાજમસિંહ મહહપતમસિંહ તથા અ.લો.ર. નાગરાજભાઇ અમકુભાઇ નાઓને સયંકુત રીતે ખાનગી 
બાતમીદારથી હકીકત મળેલ, જે આધારે આરોપીને દેશી તમચંો નગં- ૦૧ તથા કાટીઝ નગં-૦૨ 
સાથ ેપકડી પાડી સદરીને આજ રોજ તા-૦૬/૦૩/૨૦૨૦ ના કલાક- ૨૧/૦૦ વાગ્યે અટક કરી 
કુલ્લે હકિં.રૂ.- ૫૧૦૦/- નો મદુ્દામાલ કબ્જજે કરી પ્રસશંનીય કામગીરી કરેલ છે. 
આરોપી: 
અબ્જદુલઅઝીજ સ/ઓ અબ્જદુલકાદર શેખ ઉવ- ૪૫ રહ-ે મકાન ન.ં- ૩૭,૩૮, ગલુાબ પાકક, ઉસ્માની 
મસ્ીદ પાસે, એકતા મેદાન પાછળ, વેજલપરુ અમદાવાદ  
 
 

 

જિસાંપકડ અધીકારી દ્વારા 
પોલીસ કનમશિરશ્રીિી કચેરી, 

અમદાવાદ શહરે 
ટેલીફોિ િાંબર  ૨૫૬૩૩૩૩૩ 

કાંટ્રોલરૂમ ટેલી.િાં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, 
૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦ 
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મદુ્દામાલ:  
(૧) હાથ બનાવટી દેશી તમચંો નગં- ૦૧ હક.રૂ. ૫,૦૦૦/-  
(૨) કાટીઝ નગં- ૦૨ હકમત રૂ.૧૦૦/- મળી કુલ્લે હક.રૂ.- ૫,૧૦૦/- ની મતાનો મદુામાલ  
આ કામગીરી કરનાર અમધકારી તથા કમકચારીઓ: 
                    ડીસીપી ઝોન-૭ સ્કોડ અમદાવાદ શહરેના પો.સ.ઇ. વી.જે.જાડેજા તથા મ.સ.ઇ. 
મીલન એલ.રામાણી તથા મ.સ.ઇ. અજયકુમાર કનીુ તથા હ.ેકો. ગજ ેંદ્રમસિંહ ઇશ્વરમસિંહ તથા પો.કો. 
મવજયમસિંહ હનભુા તથા પો.કો. હરપાલમસિંહ મવક્રમમસિંહ તથા પો.કો. મનભુાઇ વલભુાઇ તથા પો.કો. 
ભાનભુાઇ વજુભાઇ તથા પો.કો. અંજુમઅલી ઇસમઅલી તથા અ.લો.ર. રમવરાજમસિંહ મહહપતમસિંહ 
તથા અ.લો.ર. નાગરાજભાઇ અમકુભાઇ 
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ચોરીિા ગિુાિા આરોપીિી અટકાયતિી નવગત 

સરખેજ પોલીસ સ્ટેશિ  

મોટર સાયકલ ચોરીિા આરોપીઓિે મદુ્દામાલ સાથે પકર્ી પાર્તી  
સરખેજ પોલીસ સ્ટેશિ સવેલન્સ સ્કોર્ 

                  મે.પોલીસ કમમશ્નર સાહબેશ્રી અમદાવાદ શહરે તથા મે.સયંકુ્ત પોલીસ કમમશ્નર શ્રી 
સેકટર-૧ સાહબે તથા નાયબ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી ઝોન-૭ સાહબે તથા મદદનીશ પોલીસ કમમશ્નર 
શ્રી ,”એમ” ડિવીઝન સાહબેનાઓની સચુના તથા માર્ગદશગન તથા સરખેજ પોલીસ સ્ટેશનના ંપોલીસ 
ઇન્સપેક્ટર બી.બી.ર્ોયલ સાહબે નાઓના ંસીધા માર્ગદશગન હઠેળ પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા ંમીલ્કત 
સબધંી ગનુ્હા શોધવા તેમજ અટકાવવા સારૂ સચુના આપેલ જે સચુના ંતથા માર્ગદશગન આધારે 
સવેલન્સ સ્કોિગના ંપો.સબ.ઇન્સ.વી.િી.િોિીયા તથા અ.હિે.કોન્સ.અજીતમસહ પ્રભાતમસહ બ.ન-ં૪૧૨૮ 
તથા અ.હિે કોન્સ.રાજેશકુમાર પ્રમવણભાઇ બ.ન.ં૮૪૭૪ તથા અ.પો.કો.સરેુશભાઇ ર્ગભુાઇ 
બ.ન.ં૯૭૭૩ તથા અ.પો.કો.જયરાજમસિંહ મડહપતમસિંહ બ.ન.ં૮૮૧૫ તથા અ.લોકરક્ષક ધમેન્રમસિંહ 
નારણભાઇ બ.ન.ં૩૧૮૦ નાઓ સાથે ટીમ બનાવી સરખેજ પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા ંપેટ્રોલીંર્મા ં
હતા દરમ્યાન સાથેના અ.હિે.કો.રાજેશકુમાર પ્રમવણભાઇ બ.ન.ં૮૪૭૪ તથા અ.લોકરક્ષક ધમેન્રમસિંહ 
નારણભાઇ બ.ન.ં૩૧૮૦ નાઓની સયંકુ્ત ખાનર્ી બાતમી હકીકત આધારે સરખેજ ફતેવાિી સવેરા 
હોટલ ત્રણ રસ્તા ખાતેથી ચોરી કરેલ સ્પલેંિર મો.સા.નબંર-GJ-01-JX-0832 સાથે આરોપીઓને પકિી 
પાિી વેજલપરુ પોલીસ સ્ટેશન ફ.ગ.ુર.ન-ં૫૩/૨૦૨૦ ધી ઇ.પી.કો કલમ-૩૭૯ મજુબના કામે ર્યેલ 
મદુામાલ સાથે આરોપીઓને પકિી અટક કરી ઉપરોક્ત ગનુ્હો િીટેકટ કરી પ્રશસંનીય કામર્ીરી 
કરેલ છે. 
કબ્જે કરેલ મદુ્દામાલ- 

     (૧)ગનુાના કામે ચોરીમા ંર્યેલ સ્પલેંિર મો.સા.ન.ંGJ-01-JX-0832 ન ુ જેની ડકિં.રૂ.૨૦ ,૦૦૦/- ની મતાન ુ 
     (૨)વીવો કંપનીનો 17 PRO મોિલનો મોબાઇલ ફોન જેની ડકિં.રૂ.૨૦,૦૦૦/- મતાનો    
  
➢ પકર્ાયેલ આરોપીઓ:-  
➢ (૧)ઇમરાન સન/ઓ મહોમદભાઇ લાિભાઇ મસપાઇ ઉ.વ.૨૧ રહ.ેમ.ન.ં૮,સમશેર બાર્ સોસાયટી લાલબાર્   
        ર્રીબ નવાબ કબ્રસ્તાનની સામે ફતેવાિી વેજલપરુ અમદાવાદ શહરે 
➢ (૨)મોહમદ ઇમરાન હુસેન સન/ઓ સજીમખાન શેખ ઉ.વ.૨૪ રહ.ે૨૯,કોમ્પલેક્ષ રોયલ હોટલની સામે        
        સરખેજ  જુહાપરુા રોિ સરખેજ ઢાળ સરખેજ અમદાવાદ શહરે મળુ વતન ર્ામ-શીશાવારી કમાતી તા-  

        ડકશનર્જં જજ- ટેરાર્ઢ બબહાર  
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“SHE TEAM” િી કામગીરીિી નવગત  

 
ઓઢવ SHE TEAM રારા ઓઢવ મવસ્તારના 
સીનીયર સીટીઝન ની મલુાકાત લેવામા ંઆવી.  
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પ્રોહીબીશિિા ગિુાિા આરોપીિી અટકાયતિી નવગત 

િરોર્ા પોલીસ સ્ટેશિ  

તા.૦૭/૦૩/૨૦૨૦ િા પોલીસ  સ્ટેશિ  નવસ્તારમાાં પેટ્રોલીગ દરમ્યાિ ભારતીય 
બિાવટિી “નવદેશીદારુિી ૩૬૦” બોટલ પકર્તી િરોર્ા પોલીસ’ 

   અધીક પોલીસ કમીશ્રી સેક્ટર-૨ સાહબે તથા ના.પો.કમીશ્નર શ્રી ઝોન-૪ તથા 
મ.પો.કમીશ્નરશ્રી “જી” િીવીઝન નાઓએ અમદાવાદ શહરે ખાતે  પ્રોહીબીશનની બદી નેસ્તનાબદુ 
કરવા સારૂ સચુના કરવામા ંઆવેલ હોય તે અનસુધંાને સખતમા ંસખત પેટ્રોલીંર્ રાખવા સચુના 
કરેલ હોય જે અનસુધંાને નરોિા પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરશ્રી નાઓની સચુના મજુબ 
પ્રો.પો.સ.ઇ.જે.જી.કામળીયા તથા  સાથેના માણસો વાહન ચેડકિંર્મા ંહતા દરમ્યાન બાતમી હકીકત 
આધારે ફોર વ્હીલર આરીયા પ્યોર એલ.એક્ષ.ન.ં-જી.જે.-૦૧-િી.વી.-૦૬૯૧ નાને રોકવા જતા ભાર્ી 
જતા સદરી ર્ાિીનો પીછો કરતા ર્ાિી મકુીને ભાર્ી જતા તેનો મવરૂધ્ધ તા.૦૭/૦૩/૨૦૨૦ ના 
કલાક ૪/૩૦ વાર્ે  તેના મવરુધ્ધ ધી પ્રોહી એક્ટ કલમ,૬૫(ઇ),૧૧૬(બી),૮૧ તથા ૯૮(૨), મજુબનો 
ગનુો નોધી સારી કામર્ીરી કરેલ છે .  
તા-૦૭/૦૩/૨૦૨૦. 
આરોપીન ુિામ –  (૧) ફોર વ્હીલર આરીયા પ્યોર એલ.એક્ષ.ન.ં-જી.જે.-૦૧-િી.વી.-૦૬૯૧ નો ચાલક  
તથા (૨) સદરી ફોર વ્હીલર આરીયા પ્યોર એલ.એક્ષ.ન.ં-જી.જે.-૦૧-િી.વી.-૦૬૯૧ નો માબલક તથા 
તપાસમા ંમળી આવે તે   
મદુ્દામાલ – ભારતીય બનાવટના મવદેશીદારૂની જુદી જુદી બ્રાન્િની શીલબધં બોટલો કુલ્લે બોટલ 
નરં્-૩૬૦ ના  ડક.રૂ.૧,૮૦,૦૦૦/- ની તથા સફેદ કલરની આરીયા પ્યોર ર્ાિી ડક.રૂ.૩,૦૦,૦૦૦/- 
મળી  કુલ્લે ડકમતં રૂમપયા.૪,૮૦,૦૦૦/-ની મત્તાનો   
કામગીરી કરિાર કમડચારી  
              પ્રો.પો.સ.ઇ. જે.જી.કામળીયા તથા એ.એસ.આઇ.રંગમુસિંહ જવાનમસિંહ બ.ન.ં-૮૦૪૬ 
અ.હિે કોન્સ.મહને્રમસિંહ હરીશચરંમસિંહ બ.ન.ં૦૧૬૨ તથા વા.ઓ.એલ.આર.િી.નીતેશ નરેશભાઇ 
બ.ન.ં-૧૦૩૦.   
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પાસા અટકાયતિી નવગત 
 

ગિુા નિવારણ શાખા : 
                              અમદાવાદ શહરે મવસ્તારમા ગનુાડહત પ્રવમૃતઓ અટકાવવાના 
ઉદેશ્યથી મે.પોલીસ કમમશ્ર્નર શ્રી આશીષ ભાડટયાનાઓએ તા.૬.૦૩.૨૦૨૦ નારોજ અમદાવાદ 
શહરેના જુદા-જુદા પોસ્ટે મવસ્તારમા ંમમલક્ત સબધંી, પ્રોહીબીશન સબધંી ગનુાડહત પ્રવમૃતઓ કરતા 
ઇસમો મવરુધ્ધ નીચે મજુબની મવર્તે પાસા હુકમ કરવામા ંઆવેલ  છે. 
• અમદાવાદ પશ્ચીમ રેલ્વે પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા પોતાના સાર્ડરતો સાથે મળી લોકોની નજર 

ચકુવી મો.ફોન તથા બેર્ તેમજ રોકિા નાણાની ચોરી કરનાર ગનુાડહત માનસ ધરાવનાર ઈસમો 

નામે  ૧. અજય હરીશકંર પાલ રહવેાસી કાલપુરુ ફુટ માકેટની સામે ફુટપાથ ઉપર મળુ રહવેાસી- 

ર્ામ- તેજીપરુ તા-સરુીયાવા બજાર થાના સરુીયાવા બજાર, જીલ્લો- ભદોઈ ઉત્તરપ્રદેશ તથા ૨. 

ડકશન પનુાભાઈ રાજુભાઈ બાવાજી (અઘોરી) રહવેાસી- કાલપુરુ ફુટ માકેટની સામે ફુટપાથ ઉપર 

મળુ વતન-ધરાનર્ર શેરી ન. ૫ જુનાર્ઢ મવરુધ્ધ પાસા વોરંટ જારી કરી તેઓને  સરુત તથા 

વિોદરા જેલ ખાતે મોકલવાની તજવીજ કરવામા ંઆવેલ છે. 

  

અજય હરીશકંર પાલ રહવેાસી કાલપુરુ ફુટ માકેટની સામે ફુટપાથ ઉપર 
મળુ રહવેાસી- ર્ામ- તેજીપરુ તા-સરુીયાવા બજાર થાના સરુીયાવા 
બજાર, જીલ્લો- ભદોઈ ઉત્તરપ્રદેશ 

 

ડકશન પનુાભાઈ રાજુભાઈ બાવાજી (અઘોરી) રહવેાસી- કાલપુરુ ફુટ 
માકેટની સામે ફુટપાથ ઉપર મળુ વતન-ધરાનર્ર શેરી ન. ૫ જુનાર્ઢ     

 

➢ આ ઉપરાતં પ્રોહીબીશન સબધંી ગનુાઓની પ્રવમૃત સાથે સકંળાયેલ અન્ય ૨ ઇસમો મળી કુલ્લે 
૪ ઇસમો નવરુધ્ધ પાસા હકુમ કરી તેઓને ભજુ, રાજકોટ જેલ ખાતે મોકલવા તજવીજ કરવામા ં
આવેલ છે.   

 

 

 

 

 

 


