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   તા.૦૯/૦૧/૨૦૨૦   ગરુૂવાર  
અમદાવાદ શહરે પોલીસ સમાચાર 

અમદાવાદ શહરે પોલીસ તરફથી કરવામાાં 
આવેલ પ્રશાંસનીય/નોંધપાત્ર કામગીરી :-     સમાચાર યાદી નાં.૫૮/૨૦૨૦ 
 

પાસા અટકાયતની વવગત 
ગનુા વનવારણ શાખા :  

 
અમદાવાદ શહરે વવસ્તારમા ગનુાહહત પ્રવવૃતઓ અટકાવવાના ઉદેશ્યથી મે.પોલીસ કવમશ્ર્નર શ્રી 
આશીષ ભાહટયાનાઓએ તા.૮.૧.૨૦૨૦ નારોજ અમદાવાદ શહરેના જુદા-જુદા પોસ્ટે વવસ્તારમાાં 
વમલ્કતસબાંધી/શરીર-સબાંધી/ પ્રોહીબીશનની ગનુાહહત પ્રવવૃતઓ કરતા ઇસમો વવરુધ્ધ નીચે 
મજુબની વવગતે પાસા હુકમ કરવામાાં આવેલ  છે. 
➢ અમદાવાદ શહરેના વેજલપરુ તથા સરખેજ  પોલીસ સ્ટેશન વવસ્તારમા લોકોના ઘર આગળ 

પાકક કરેલ  તેમજ પાહકિગમા પાકક કરેલ મો.સા.ડુપ્લીકેટ ચાવીથી ખોલી મો.સા.ની ચોરી કરનાર 
અને ગનુાહહત માનસ ધરાવનાર ઈસમ  મોહમાંદ સોયેબ ઉરે્ફ સોન ુઅખ્તરઅલી અંસારી રહવેાસી- 
મ.ન.૮ તાજ રો હાઉસ  મમેનગર આરસીસી રોડ કેનાલ ની પાછળ ર્ફતેહવાડી અમદાવાદ તથા 
મ.ન.૧૦ સલતાજ્નગર ઠાકોરવાસ વટવા કેનાલ પાસે વટવા અમદાવાદ શહરે મળુ વતન 
ગામ- સરદારવાસ, અણદેજ તા- સાણાંદ જજ- અમદાવાદ  વવરુધ્ધ પાસા વોરાંટ જારી કરી સરુત 
જેલ ખાતે મોકલવાની તજવીજ કરવામાાં આવેલ છે.  

 

મોહમાંદ સોયેબ ઉરે્ફ સોન ુઅખ્તરઅલી અંસારી રહવેાસી- મ.ન.૮ 
તાજ રો હાઉસ  મેમનગર આરસીસી રોડ કેનાલ ની પાછળ 
ર્ફતેહવાડી અમદાવાદ તથા મ.ન.૧૦ સલતાજ્નગર ઠાકોરવાસ 
વટવા કેનાલ પાસે વટવા અમદાવાદ શહરે મળુ વતન ગામ- 
સરદારવાસ, અણદેજ તા- સાણાંદ જજ- અમદાવાદ 

➢ શહરેકોટડા પોલીસ સ્ટેશન વવસ્તારમા પોલીસ કમકચારીઓની કાયદેસરની ર્ફરજમા અડચણ કરી 
બબભત્સગાળો બોલી  ગડદાપાટુનો માર મારી શટંના બટન તોડી નાખી જાનથી મારી નાખવાની 

 

જનસાંપકક અધીકારી દ્વારા 
પોલીસ કવમશનરશ્રીની કચેરી, 

અમદાવાદ શહરે 
ટેલીફોન નાંબર  ૨૫૬૩૩૩૩૩ 

કાંટ્રોલરૂમ ટેલી.નાં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, 
૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦ 

 



 2 

ધમકી આપનાર તથા લોકોની સાથે બોલાચાલી અને ઝઘડો કરી ડાબા આંખ ઉપર રે્ફટ મારનાર 
ગનુાહહત અને ઝનનુી માનસ ધરાવનાર ઈસમ કમલેશ ઉરે્ફ હટકલો લીલાજી ઠાકોર રહવેાસી- 
બ્રાહમણની ચાલી સોનીયા વસરાવમક પાછળ અવનલ સ્ટાચક રોડ અમદાવાદ શહરે નાઓની વવરુધ્ધ 
પાસા વોરાંટ જારી કરી વડોદરા જેલ ખાતે મોકલવાની તજવીજ કરવામાાં આવેલ છે.  

 

  કમલેશ ઉરે્ફ હટકલો લીલાજી ઠાકોર રહવેાસી- બ્રાહમણની ચાલી 
સોનીયા વસરાવમક પાછળ અવનલ સ્ટાચક રોડ અમદાવાદ શહરે  

➢  અમદાવાદ શહરેના  વટવા, નારોલ, જીઆઈડીસી,ખોખરા પોલીસ સ્ટેશન વવસ્તારમાાં લોકોના 
મકાનન ુતાળુ તોડી તથા બાંધ દુકાનન ુશટર તોડી મકાનમા પ્રવેશી સોના ચાાંદીના દાગીનાની 
ચોરી કરનાર ગનુાહહત માનસ ધરાવનાર ઈસમ સનુીલભાઈ મદનલાલ લખેરા રહવેાસી- 
મ.ન.એ/૧૧ રાંગરાજ એપાટકમેન્ટ પનુીતનગર રેલ્વે ક્રોસીગ પાસે વવઠ્ઠલનગર નો ટેકરો 
જશોદાનગર અમદાવાદ શહરે વવરુધ્ધ પાસા વોરાંટ જારી કરી ભજુ જેલ ખાતે મોકલવાની 
તજવીજ કરવામાાં આવેલ છે.  

 

સનુીલભાઈ મદનલાલ લખેરા રહવેાસી- મ.ન.એ/૧૧ રાંગરાજ 
એપાટકમેન્ટ પનુીતનગર રેલ્વે ક્રોસીગ પાસે વવઠ્ઠલનગર નો ટેકરો 
જશોદાનગર અમદાવાદ શહરે  

➢ આ ઉપરાાંત અન્ય વમલક્ત સબાંધી,પ્રોહીબીશનની પ્રવવૃત સાથે સાંકળાયેલ અન્ય ૩ ઇસમો મળી 
કુલ્લે ૬ ઇસમો વવરુધ્ધ પાસા હુકમ કરી તેઓને સરુત વડોદરા, રાજકોટ ખાત ેમોકલવા તજવીજ 
કરવામાાં આવેલ છે.  
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ઈગ્લીશ દારૂનો ગણના પાત્ર કેશ શોધી કાઢતી આરોપીની અટકાયત  

 

રામોલ પોલીસ સ્ટેશન : 
 

ઈગ્લીશ દારૂનો ગણના પાત્ર કેશ શોધી કાઢતી રામોલ પોલીસ   

બજાજ મેક્ષીમાાં લોડીંગ રીક્ષાની બાંધ બોડીના પતરામાાં ગપુ્ત ખાનાઓ બનાવી 
સાંતાડેલ ઈગ્લીશ દારૂની બોટલ નાંગ:૧૫૧ કીમત રૂપીયા ૭૫૫૦૦/- તથા રીક્ષા મળી 

કુલ્લે કીમત રૂપીયા ૨૫૫૫૦૦/- ના મદુ્દામાલ સાથે બે ઈસમ ઝડપાયા   

 

                          આજરોજ તા:૦૯/૦૧/૨૦૨૦ ના પોલીસ ઈન્સપેક્ટર શ્રી કે.એસ.દવે 
સાહબે ની સચુના આધારે રામોલ પોલીસ સ્ટેશન વવસ્તારમાાં દારૂ જુગારની પ્રવ્રતુી નેસ્તનાબદુ કરવા 
તેમજ દારૂ જુગારના કેશો શોધી કાઢવા સારૂ પો.સ.ઈ બી.બી.સોલાંકી સવે સ્કોડના સ્ટાર્ફના માણસો 
સાથે પોલીસ સ્ટેશન વીસ્તારમા પેટ્રોલીંગમા હતા દરમ્યાન પો.કો દીપકકુમાર બાબભુાઈ તથા પો.કો 
યોગીરાજવસિંહ પ્રધ્યમુનવસિંહ નાઓને મળેલ સાંયકુ્ત બાતમી હકીકત આધારે સીટીએમ બીઆરટીએસ 
બસ સ્ટોપ સામે આવતા આરોપીઓ .૧ તોસીર્ફ સ/ઓ ર્ફીરોજભાઈ ભીખાભાઈ કલાલ ઉવ:૨૧ 
રહ:ેમલહાર પરુા રાઘણી માતાના માંદીર પાસે કલાલવાસ કડી તા:કડી જી:મહસેાણા તથા નાં.૨ 
ઈનાયત સ/ઓ અબ્દુલભાઈ કાસમભાઈ જેસડીયા ઉવ:૧૯ રહ:ેજાગ્રતુી સ્કુલ પાસે ઘાંટીની બાજુમાાં 
સરખેજ અમદાવાદ શહરે મળુવતન ગામ:ફુલગલી હુસેનની ચોક ઘાાંગધ્રા તા:ધાાંગધ્રા જી:સરેુન્રનગર 
નાઓને પોતાના કબજાની બજાજ મેક્ષીમાાં લોડીંગ રીક્ષામાાં બાંધ બોડીના પતરામાાં ગપુ્ત ખાનાઓ 
બનાવી રીક્ષામાાં વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટના વવદેશી દારૂ ની બોટલ નાંગ:૧૫૧ કીમત 
રૂપીયા ૭૫૫૦૦/- તથા બજાજ મેક્ષીમાાં રીક્ષા મળી કુલ્લે કીમત રૂપીયા ૨૫૫૫૦૦/- ના મદુ્દામાલ 
સાથે પકડી તેઓના વવરુધ્ધમાાં ધી પ્રોહહ એકટ કલમ ૬૬(૧)(બી),૬૫(એ)(ઇ),૧૧૬(બી),૮૧,૯૮(૨) 
મજુબ કાયદેસરની કાયકવાહી કરવામાાં આવેલ છે. 

 

 



 4 

ડીઝલ ચોરીના આરોપીની અટકાયત  

 

ઈસનપરુ પોલીસ સ્ટેશન : 
 

ડીઝલ ચોરીના ગનુાઓમા પકડાયેલ ત્રણ આરોપીઓની પાસા કરી જુદી-જુદી 
જેલમા મોકલી આપતી ઇસનપરુ પોલીસ 

 

                        મે.પોલીસ કવમશ્નર સાહબેશ્રી અમદાવાદ શહરે તથા મે.સયકુ્ત પોલીસ 
કવમશ્નર શ્રી સેક્ટર-૨ સાહબે તથા મે.નાયબ પોલીસ કવમશ્નર શ્રી ઝોન-૬ સાહબે તથા મે.મદદનીશ 
પોલીસ કવમશ્નર શ્રી “જે”ડીવીઝન સાહબેનાઓ તરર્ફથી વધમુા વધ ુ પાસાના અટકાયતી પગલા 
લેવાની સચુના મળતી હોય જે સચુના આધારે પોલીસ ઇન્સપેક્ટર શ્રી કે.બી સાાંખલા  ઇસનપરુ 
પોલીસ સ્ટેશનનાઓએ અગાઉ ડીઝલ ચોરીના ગનુાઓમા પકડાયેલા ૩ આરોપીના પાસાના 
પ્રપોઝલ તૈયાર કરી નામ સામે જણાવ્યા મજુબના પાસાના હુકમો કરાવી સવેલન્સ સ્કોડ 
પો.સબ.ઇન્સ કે.એમ.ચાવડા તથા સવેલન્સ સ્કોડના માણસોની જુદી-જુદી ટીમ બનાવી આરોપીઓને 
શોધી કાઢી પકડી પાડી આરોપીઓ (૧) શાહરૂખ ઉરે્ફ મસરી સ/ઓ યસુરુ્ફભાઇ કરીમભાઇ સૈયદ ઉ.વ 
૨૩ રહ ેમ.ન એ/૬ હજરત કલન્દરનગર કોઝી હોટલની પાછળ બોમ્બે હોટલની અંદર વહાબ મસ્જીદ 
સામે દાણીલીમડા અમદાવાદ શહરેને પાસા હુકમ નાં પી.સી.બી/ડી.ટી.એન/પાસા/૨૭/૨૦૨૦ 
તા.૦૭/૦૧/૨૦૨૦ થી મધ્યસ્થ જેલ લાજપોર સરુત ખાતે તથા (૨) ઉમરખાન સ/ઓ સાજીદખાન 
આબીદખાન પઠાણ ઉ.વ ૩૧ રહ ે મ.ન ૧૦ રહહમનગર ઠાકોરવાસની બાજુમા બોમ્બે હોટલ 
દાણીલીમડા અમદાવાદ શહરેને પાસા હુકમ નાં પી.સી.બી/ડી.ટી.એન/પાસા/૨૮/૨૦૨૦ 
તા.૦૭/૦૧/૨૦૨૦ થી મધ્યસ્થ જેલ રાજકોટ ખાતે તથા (૩) નરુીદીન સ/ઓ યાસીનભાઇ 
જુમનભાઇ વમરઝા ઉ.વ ૩૫ રહ ેમ.ન ૩૨૦ ન્ય ુરે્ફસલનગર હરીયાલી બસ સ્ટેન્ડ પાછળ દાણીલીમડા 
અમદાવાદ શહરેને પાસા હુકમ નાં પી.સી.બી/ડી.ટી.એન/પાસા/૨૯/૨૦૨૦ તા.૦૭/૦૧/૨૦૨૦ 
થી મધ્યસ્થ જેલ વડોદરા ખાતે એમ ત્રણેયને જુદી-જુદી જેલ મોકલી આપવા તજવીજ કરવામા 
આવેલ છે તા.૦૮/૦૧/૨૦૨૦ 
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ઘરફોડ ચોરીનો ભેદ ઉકેલતી આરોપીની અટકાયત 

 

સોલા હાઈકોટક પોલીસ સ્ટેશન અમદાવાદ શહરે 
  

ઘરફોડ કરનાર આરોપીને બાતમી આધારે સાંપણુક મદુામાલ સાથે પકડી ઝબ્બે કરી 
ઘરફોડ ચોરીનો ભેદ ઉકેલતી સોલા હાઈકોટક  પોલીસ 

 

 શ્રી આવશષ ભાટીયા સાહબે, પોલીસ કવમશ્નરશ્રી અમદાવાદ શહરે નાઓના હકુમથી તથા 
શ્રી અમીત વવશ્વકમાક સાહબે સાંયકુ્ત પોલીસ કવમશ્નરશ્રી સેકટર-૧ તથા શ્રી પી.એલ.માલ સાહબે 
નાયબ પોલીસ કવમશ્નરશ્રી ઝોન-૧ તથા શ્રી એમ.એ.પટેલ સાહબે મદદનીશ પોલીસ કવમશ્નરશ્રી 
એ-ડીવીઝન નાઓની સચુના અને માગકદશકન હઠેળ પોલીસ સ્ટેશન વવસ્તારમાાં કાયદો અને 
વ્યવસ્થા જળવાઈ રહ ેતે સારુ “જાહરે સલામતી અને વ્યવસ્થા” વવરુધ્ધના કૃત્યો અટકાવવા તેમજ 
વમલ્કત સબાંધી ગનુાઓ અટકાવવા તેમજ આવા ગનુાઓ કરવાવાળા ઇસમોને પકડવા સારૂ કરેલ 
હુકમ આધારે સીનીયર પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર જે.પી.જાડેજા નાઓના સપુરવવઝન હઠેળ સવકલન્સ 
સ્કોડના પો.સ.ઈ. જે.જે.રાણા તથા લોકરક્ષક પ્રફુલભાઇ છેલાભાઇ તથા લોકરક્ષક માધભુાઇ 
પોલાભાઇ નાઓની સાંયકુ્ત બાતમી આધારે  રૂ.૯,૬૩,૯૨૫/- ની ઘરર્ફોડ કરનાર આરોપીને સાંપણુક 
મદુામાલ સાથે પકડી ઘરર્ફોડ ચોરીનો ભેદ ઉકેલવામાાં આવેલ છે.   

 

     આરોપી: 
કાળુ પ્રહલાદભાઇ દેવીપજૂક ઉવ.૨૪ રહ.ેસોલા ડમ્પીંગ સ્ટેશનની સામે છાપરામાાં, સોલા, 
અમદાવાદ હાલ રહ.ેઉતરાણ રેલવે સ્ટેશનની બાજુમાાં આવેલ ગરનાળા પાસે આવેલ ઝુપડપટ્ટીમા, 
ઉતરાણ સરુત.  

 

     મદુામાલ : ઓટો સેરા કાંપનીનો સી.પી.ર્ફીટીંગનો સામાન હક.રૂ.૮,૮૩,૯૨૫/- તથા ઓટો રીક્ષા 
હક.રૂ.૮૦,૦૦૦/- મળી કુલ્લે હક.રૂ.૯,૬૩,૯૨૫/-   

 

     શોધાયેલ ગનુો : સોલા હાઇકોટક પોલીસ સ્ટેશન ર્ફસ્ટ ગ.ુર.નાં-૫૬૮/૨૦૧૯ ઈપીકો કલમ 
૪૫૪, ૪૫૭, ૩૮૦ મજુબ  

   આ કામગીરીમા સપુરવવઝન જે.પી.જાડેજા પોલીસ ઈન્સ્પેકટર, તથા સવે સ્કોડ 
પો.સ.ઇ જે.જે.રાણા તથા પો.કો હમેરાજવસિંહ માનવસિંહ બ.નાં.૪૨૭૯, પો.કો અજીતસાંગ નારણસાંગ 
બ.નાં.૭૪૧૫  સોલા હાઈકોટક પોલીસ સ્ટેશનના જોડાયેલા હતા. 
 

  


