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તા.૧૧/૦૧/૨૦૨૧  સોમવાર 

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર 
 

અમદાવાદ શહર પોલીસ તરફથી કરવામા ં

આવેલ શસંનીય/ન ધપા  કામગીર  :-          સમાચાર યાદ  ન.ં૬૬/૨૦૨૧ 

Covid-19 સં મણ િનયં ણ અ વયે લેવામા ંઆવેલ કાયદાક ય કાયવાહ  ગેની 

તા.૧૦/૦૧/૨૦૨૧ કલાક ૦૦/૦૦ થી કલાક ૨૪/૦૦ ધુીની માહ તી નીચે જુબ છે. 

પ ક-૧ 

લોક ડાઉન અને હરનામા ભગં ગે નોધાયેલ ુ હાની િવગત 

અ.ન ં ુ હાનો કાર નોધાયેલ FIR ની સં યા અટક કરલ આરોપીની સં યા 

ગઈ કાલ 

ધુીની 

સં યા 

આજની 

સં યા 

ુલ ગઈ કાલ 

ધુીની 

સં યા 

આજની 

સં યા 

ુલ 

૧ કલમ ૧૮૮ કલમ 

૧૩૫ GP ACT 
1951 

૧૧૧૩૨ ૬ ૧૧૧૩૮ 

 

૧૭૨૬૨ 
 

૬ 

 

૧૭૨૬૮ 
 

૨ કલમ ૨૬૯,૨૭૦ 

અને ૨૭૧ 

IPCઅને The 
Epidemic Disease 
Act 2005  

૪૬૯૯ ૦ ૪૬૯૯ ૬૨૨૨ ૦ ૬૨૨૨ 

૩ કલમ 

૧૪૩,૧૪૪,૧૪૫ 

િવગેર (હગંામો) 

૬૩ ૦ ૬૩ ૨૬૦ ૦ ૨૬૦ 

૪ Disaster 
Management Act 

2005 હઠળના 

ુ હાઓ 

૨૭૦૩૬ ૧૫૬ ૨૭૧૯૨ ૨૮૨૧૯ ૧૬૮ ૨૮૩૮૭ 

ુલ ૪૨૯૩૦ ૧૬૨ ૪૩૦૯૨ ૫૧૯૬૩ ૧૭૪ ૫૨૧૩૭ 

જનસપંક અધીકાર  ારા 

પોલીસ કિમશનર ીની કચેર , 

અમદાવાદ શહર (P.R.O.) 

ટલીફોન નબંર  ૨૫૬૩૩૩૩૩ 

કં ોલ મ ટલી.ન.ં ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, 

૨૫૬૩૦૪૦૦ ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦ 
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પ ક-૨ 

લોક ડાઉન અને હરનામા ભગં ગે નોધાયેલ ુ હાની િવગત 

અ.ન ં લા/શહર  ુનામ કલમ ૨૦૭ MV Act 1988 હઠળ 

ડટઈન કરલ વાહનોની સં યા 

MV Act 1988 હઠળના 

િનયમ ભગં કરનાર વાહન 

ચાલકો પાસેથી વ લુવામા ં

આવેલ દંડની રકમ  

૧ અમદાવાદ શહર ૧૩૭ ૧૫,૬૯,૮૦૦/- 
 
 

પ ક-૩ 

હર થળોએ તથા પ રવહન વખત ેમા ક નહ  પહરવા ગે તથા હરમા ં કુવા બાબતની 

િવગત 

અ.ન ં લા/શહર  ુનામ દં ડત થયેલ ય તઓની સં યા વ લુ કરવામા ં આવેલ 

દંડની રકમ  

૧ અમદાવાદ શહર ૩૬૩૬ ૩૬,૩૬,૦૦૦/- 
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ચોર ના નુાના આરોપીની અટકાયતની િવગત 

નારોલ પોલીસ ટશન : 
 

અમદાવાદ શહરના અલગ અલગ િવ તારમાથંી મોબાઈલ ચીલઝડપના બનાવો 

બનવા પામેલ હોય માથંી ુ ામાલના ૧૮ મોબાઈલ ફોન તથા મો.સા. સાથે એક 

આરોપી તથા કાયદાના સઘંષમા ંઆવેલ કશોરને પકડ  નારોલ પો. ટ.નો િમ કત 

સબધંી અનડ ટકટ નુો શોધી કાઢતી નારોલ પોલીસ 
 

                       મે.પોલીસ કિમ ર ી અમદાવાદ શહર તથા અિધક પોલીસ કિમ ર ી 

સેકટર-૨ અમદાવાદ શહર તથા નાયબ પોલીસ કિમ ર ી ઝોન-૬ અમદાવાદ શહર તથા ઈ ચા  

મદદનીશ પોલીસ કિમ ર ી “ક” ડ વીજન અમદાવાદ શહરનાઓએ િમ કત સબધંી અનડ ટકટ 

નુાઓ શોધી કાઢવા સા ુ આપેલ ચુના જુબ પોલીસ ઈ સપેકટર ી એસ.એ.ગો હલ સાહબના 

સીધા પુરિવઝન હઠળ નારોલ પો. ટ.િવ તારમા ં િમ કત સબધંી નુાઓ અટકાવવા તથા શોધી 

કાઢવા સા ુ સવલ સ કોડના .ુપોસઈ ી .એસ.ચૌધર  તથા સવલ સ કોડના બી  ટાફના 

માણસો સાથે પો. ટ િવ તારમા ં પે ો લગમા ં હતા તે દર યાન સાથેના પો.કો.ઈ તિસહ 

મહોબતિસહ બ.ન.ં૬૩૯૮ નાઓને બાતમી હ કકત મળેલ ક “ એક નબંર લેટ વગરની પલે ડર 

મો.સા. ઉપર બે ઈસમો ચોર  અગર છળકપટથી મેળવેલ કટલાક મોબાઈલ ફોન રાખી લઈ 

ઈસન રુ ચાર ર તા તરફથી નીકળ  અ ે થઈ િવશાલા સકલ તરફ વચેાણ કરવા જનાર છે.”  

બાતમી હક કત આધાર બે પચંો બ  વોચમા ં રહતા ં થોડ વારમા ં બાતમી હ કકતમા ં જણાવેલ 

મો.સા.સાથે કાયદાના સઘંષમા ં આવેલ બાળ કશોર તથા (૨´ અ ભષેક ુમાર સનÀઓફ 

રજપાલિસહ તે કથવાર (કોર ´ ઉ.વ.૧૯ ધધંો.મ ુર કામ રહ.સ ાધાર સોસાયટ ના છાપરામા ં

ઈસન રુ નારોલ રોડ ઈસન રુ અમદાવાદ શહર તથા મ.ન.ં૨૩૦ વ લભ પાક સદાની ધાબી પાસ ે

વટવા અમદાવાદ શહરનાઓ બનંે પાસેથી અલગ અલગ કંપનીના મોબાઈલ ફોન નગં–૧૮ 

ક. .૮૮૫૦૦À– તથા એક પલે ડર મો.સા. ક. .૫૫૦૦૦À– મળ  ુ લ ે ક. .૧૪૩૫૦૦À– ની 

મ ાના ુ ામાલ સાથ ેમળ  આવેલ અને વીવો કંપનીના મોબાઈલ ફોન બાબતે નારોલ પોલીસ 

ટશન પાટ એ .ુર.ન.ં૧૧૧૯૧૦૬૫૨૧૦૦૬૩/૨૦૨૧ ધી ઈપીકો કલમ ૩૭૯(એ´(૩´‚ ૧૧૪ 

જુબનો નુો દાખલ થયેલ હોય  અનડ ટકટ નુો શોધી કાઢ  શસંનીય કામગીર  કરલ છે. 

તેમજ મળ  આવેલ બી  ૧૭ મોબાઈલ ફોન વટવા‚ ઈસન રુ તથા દાણીલીમડા પોલીસ ટશન 

ખાતેથી ચીલઝડપ કરલા  ુજણાવતા હોય  બાબતેની આગળની તપાસ તજવીજ ચા  ુછે.  
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કામગીર  કરનાર અિધકાર /કમચાર ઓ :- .ુપો.સ.ઈ. .એસ.ચૌધર  તથા મસઈ 

જરાજિસહ દલીપિસહ બ.ન.ં૧૩૫૪૮ તથા હ.કો.સરફરાજનવાજ ઈ ા હમમીયા ં બ.ન.ં૪૦૦૫ 

તથા હ.કો.સફ ઉ લાખાન મહ બુખાન બ.ન.ં૮૭૩૪ તથા પો.કો.ઈ તિસહ મહોબતિસહ 

બ.ન.ં૬૩૯૮ તથા પો.કો.િવ ભુાઈ ું ભાઈ બ.ન.ં૧૦૦૩૦ તથા પો.કો.કાનાભાઈ રુાભાઈ 

બ.ન.ં૧૦૦૮૭ તથા પો.કો. તે િસહ લા ભુા બ.ન.ં૯૮૬ તથા પો.કો.ગોિવદિસહ દલીપિસહ 

બ.ન.ં૧૦૧૯૭ તથા પો.કો.મહશ ુમાર બા લુાલ બ.ન.ં૧૩૦૬૪ તથા પો.કો. હલાદિસહ 

િશવસગંભાઈ બ.ન.ં૬૩૬૧ તથા .ુપો.કો.માયાબેન ભગવાનદાસ બ.ન.ં૪૬૦૮ 
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ગેરકાયદસર હિથયારના નુાના આરોપીની અટકાયતની િવગત 

દર યા રુ પોલીસ ટશન  

ગેરકાયદસર પી ટલ બે મે ઝીન તથા ૪ વતા કાર સૂ સાથે એક ઈસમને ઝડપી 

પાડતી  દર યા રુ પોલીસ 

   મે.પોલીસ કિમ ર ી સજંય ીવા તવ સાહબ અમદાવાદ શહરના ુકમથી 

તથા અિધક પોલીસ કિમ ર સેકટર-૨ ી ગૌતમ પરમાર સાહબ તથા નાયબ પોલીસ કિમશનર 

ઝોન–૪ સાહબ તથા મદદનીશ પોલીસ કિમશનર “એફ” ડ વીઝન નાઓની મૌ ખક ચુના આધાર 

તેમજ માગદશન આધાર પોલીસ ઈ સપેકટર ી આર.આઈ. ડ  તેમજ ટાફ નાં માણસો 

આજરોજ પોલીસ ટશન િવ તારમા ંપે ો લગમા ંહોય મળેલ બાતમી હક કત આધાર ભુાનઅલી 

મોહબઅલી રાજર ઉ.વ-૨૩  રહ- ગામ- દરાસર તા-રામસર -બાડમેર રાજ થાન મોન-ં 

૮૨૯૦૯૦૧૮૯૨ નાનો તા-૧૧/૧/૨૦૨૧ ના કલાક ૧૦/૩૦ વાગે  દર યા રુ ટ માકટ રોડ પર 

હર જ યા ઉપર ગરેકાયદસર હથીયાર પી ટલ બ ે મેગઝીન સહ તની ક. .૨૦૦૦૦/- તથા 

વતા કાર સૂ  નગં-૪ ની કમત .૪૦૦/- ગણી ુ લ ે ક. .૨૦૪૦૦/- તથા નાણા .૨૧૯૦/- 

મોબાઈલ ફોન ક. .૧૦,૦૦૦/- ુ લે ક. .૩૨,૫૯૦/- ના સાથ ે કોઈ નુાહ ત ઈરાદ વગર 

પાસ પરમીટ રાખી લઇ આવી મળ  આવેલ ઝડપી પાડ  દર યા રુ પોલીસ ટશન .ુર.ન-

૧૧૧૯૧૦૦૯૨૧-૦૦૬૮ ધી આમસ એકટ કલમ ૨૫(૧)બી,એ તથા પી એકટ કલમ ૧૩૫ જુબ 

શોધી સાર  કામગીર  કરલ છે. 

 

આરોપી :-  ભુાનઅલી મોહબઅલી રાજર ઉ.વ-૨૩  રહ- ગામ- દરાસર તા-રામસર -બાડમેર 

રાજ થાન 

 

ુ ામાલ :- ગેરકાયદસરની પી ટલ (બે મેગઝીન) સહ તની ક. .૨૦૦૦૦/- તથા વતા કાર સૂ  

નગં-૪ ની કમત .૪૦૦/- ગણી ુ લે ક. .૨૦૪૦૦/- તથા નાણા .૨૧૯૦/- મોબાઈલ ફોન ક. 

.૧૦,૦૦૦/- ુ લે ક. .૩૨,૫૯૦/- 

 

રડ કરનાર અિધકાર /કમચાર ઓ:- (૧) પોલીસ ઈ સપેકટર ી આર.આઈ. ડ  (૨) 

પો.સબ.ઈ સ ી ક.સી. પટલ (૨) મસઈ અકબરખાન શેરખાન (૩) અ.હડ.કો સ તે ભાઈ 

રુ ભાઈ (૪) હ.કો. નુમભાઈ િવ લભાઈ બન-ં૭૭૫૧ (૫) હ.કો. ક ભુાઈ વશરામભાઈ બન-ં

૪૪૮૨ (૬) હ.કો. ચ સીહ અ ુભાઈ બન-ં૪૧૯૦ (૭) પો.કો. ભરતભાઈ ગા ુભંાઈ બન-ં૧૦૧૭૩ 

(૮) લોકર ક વસીમમીયા ંઉ માનમીયા ંબન-ં૫૫૦ (૯) લોકર ક રા ુલ ુમાર અમરતભાઈ બન-ં

૧૨૭૬૨ (૧૦) લોકર ક મેરામણભાઈ કસાભાઈ બન-ં૧૨૧૮૬ (૧૧) લોકર ક સજંયસ ગ 

માનસ ગ બન-ં૧૨૧૮ (૧૨) લોકર ક ધનરાજસીહ દ પસીહ બન-ં૮૨૮૮ 
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ોહ .ના નુાના આરોપીની અટકાયતની િવગત 

નરોડા પોલીસ ટશન  
 

મ.ેપોલીસ કિમ ર ી અમદાવાદ શહર તથા સં ુ ત પો.કમે ર ી સે ટર-૨ સાહબ તથા 

ના. પો.કમી ર ી ઝોન-૪ તથા મ.પો.કમી ર ી “ ” ડ વીઝન નાઓની ચુના આધાર 

અ શુધંાને ોહ બીશનની બદ ને ને તના તુ કરવા સા  નરોડા પોલીસ ટશનના પોલીસ 

ઇ પે ટર ી “પી.બી.ખાભંલા” નાઓના માગદશન જુબ સવલં સ એ.એસ.આઈ જયે િસહ 

પિસહ તથા સાથેના માણસો નાઇટ પે ોલ ગમા હતા દર યાન નરોડા .આઈ.ડ .સી મા ંઆવેલ 

મો ગીનીસ કંપનીની બા ુમા ંરોડ ઉપર ઘારામા ંગળ મા ંએક ફોડ ફ ગો ગાડ  ના આગળના 

ભાગે નબંર- -૨૧-એ.એચ-૪૦૮૨ ની કાળ  પડ  ગયેલ હાલતમા ં નબંર લેટ લગાવેલ છે 

નો ચાલક  ુનામઠામ મળ  આવેલ નથી તે ભારતીય બનાવટના િવદશી દા ુના ુલ વાટર 

“નગં -૩૦૪” કમત . ક. ુ.૪૫,૬૦૦/- તથા એક ફોડ ફગો ગાડ   સળગી ગયેલ હલતમા ં ની 

ક. .૨૫૦૦૦/- સાથે ુ લે પીયા- ૭૦,૬,૦૦/-નો દુામાલ સાથે તા.૧૦/૦૧/૨૦૨૧ ના કલાક 

૦૩/૨૦ વાગે સદર  ગાડ  ના ચાલ િવ ુ ધ ધી ોહ  કલમ - ધી ોહ . એ ટ કલમ ૬૬(૧)બી, 

૬૫એ.ઇ, ૧૧૬(બી), ૯૮(૨), જુબનો ુ હો દાખલ કર  સાર  કામગીર  કરલ છે. 

તા.૧૦/૦૧/૨૦૨૧. 
 

આરોપી  ુનામ  
 

ફોડ ફ ગો ગાડ   સળગી ગયેલ હાલતમા ં ના આગળના ભાગે નબંર- -૨૧-એ.એચ-૪૦૮૨ 

ની કાળ  પડ  ગયેલ હાલતમા ંનબંર લેટ લગાવેલ છે નો ચાલક  ુનામઠામ મળ  આવેલ 

નથી તે 
 

ુ ામાલ – 
 

ભારતીય બનાવટના િવદશી દા ના વાટર નગં-૩૦૪  ક  ૪૫૬૦૦/- તથા ફોડ ફ ગો ગાડ  

નો નબંર- -૨૧-એ.એચ-૪૦૮૨ ની સળગી ગયેલ  ક  ૨૫,૦૦૦/-  મળ  ુ લે િપયા 

૭૦,૬૦૦/- નો ુ ામાલ  
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કામગીર  કરનાર કમચાર  
 

સવ વોડ એ.એસ.આઇ જયે િસહ પિસહ બ.ન-ં૭૦૩૯ તથા એ.એસ.આઇ ઠાભાઇ બહચરભાઇ 

બ.ન-ં૮૦૩૨ તથા પો.કો. િવ ભુાઇ હ રાભાઇ બ.ન-ં૧૩૧૮૩ તથા પો.કો.જયે િસહ ક યાણિસહ 

બ.ન.ં૪૧૫૮ તથા પો.કો. િપ ષુ નટવરલાલ બ.ન-ં૧૦૧૭૬ તથા પો.કો. જનકભાઇ ું ભાઇ 

બ.ન.ં૪૬૦૬ તથા એલ.આર. મુક  ુ આ મારામભાઇ બ.ન.ં૧૨૩૨ તથા એલ.આર.તે િસહ 

જયે િસહ બ.ન.ં૧૪૭૦ તથા એલ.આર. િવ મ ેમિસહ બ.ન.ં૧૨૪૨૨ એલ.આર.અભીષેક 

અ ીન ુમાર બ.ન.ં૭૦૦૫.  
 

 

  



9 
 

સરદારનગર પોલીસ ટશન 

ભારતીય બનાવટના િવદશી દા ની ુલ બોટલ નગં- ૬૩/- મળ  ુ લે  

ક. .૩૧,૫૦૦/- ની મ ાના જ થા સાથે આરોપીને પકડ  પાડતી  

સરદારનગર પોલીસ 

મ.ેપોલીસ કિમ ર સાહબ ી અમદાવાદ શહર તથા અિધક પોલીસ કિમ ર સાહબ ી 

સે ટર-૨ નાઓ તથા નાયબ પોલીસ કમી ર ી ઝોન-૦૪ સાહબ તથા મદદનીશ 

પોલીસ.કમી ર ી “ ” ડ વીજન સાહબ નાઓ તરફથી ોહ - ુગારની ૃ ી ને ત-ના દુ 

કરવા ગેની ચુના આધાર પોલીસ ઇ સપેકટર એમ.એમ.સોલકં  સરદારનગર પોલીસ ટશન 

નાઓ સવલ સ પો.સ.ઇ આઇ.ક.મોથ લયા તથા સાથેના ટાફના માણસો સાથે પો. ટ િવ તારમા ં

પે ોલીગમા ં હતા  ત ે દર યાન  સાથેના હ.કો. રમેશભાઇ ર નાભાઇ બ.ન. ૯૯૩૬  તથા પો.કો 

સં દપિસહ કોદરિસહ બ.ન.૩૫૦૩ નાઓને સં ુ ત ર તે ચો સ ખાનગી બાતમી મળેલ ક  “ બં લા 

એર યા સોના પાક સોસાયટ  પાસે આવેલ ઇલેક ક ડ પી પાસેની ુ લી જ યામા ં ુ ો માવ  

નામનો ઇસમ પોતાના કબ મા ંકટલોક ભારતીય બનાવટનો િવદશીદા નો જ થો રાખી સગવેગ ે

કર  રહલ છે”  બાતમી હક કત આધાર હક કત વાળ  જ યાએ રડ કરતા ં ભારતીય બનાવટનો 

િવદશી દા ના જ થા સાથે આરોપી  મળ  આવતા ં સદર  િવ ુ ધમા ં ધી ો હ કલમ 

૬૬(બી),૬૫(એ)(ઈ),૧૧૬(૧)બી  જુબ કાયદસર કાયવા હ કરલ છે. તાર ખ-૧૦/૧/૨૦૨૧ 
 

આરોપીઓના નામ;- ુ ાભાઇ ઉફ ુ ો સા/ઓ માવ ભાઇ ુ ભાઇ તે ચૌહાણ ઉ.વ.૪૦ 

રહ- શે નુી ચાલી માચીસગલી છારાનગર ુબેરનગર અમદાવાદ શહર 

ુ ામાલ;-ભારતીય બનાવટનો િવદશીદા ની બોટલ નગં- ૬૩ ક. .૩૧,૫૦૦/- નીમ ાનો  

 

કામગીર  કરનાર અધીકાર  /કમચાર  ;- 

(૧) પોલીસ ઇ સપેકટર એમ.એમ.સોલકં  (૨) પોલીસ સબ ઇ સ આઇ.ક.મોથ લયા (૩) 

હ.કો.રમેશભાઇ ર નાભાઇ બ.ન.૯૯૩૬ (૪) હ.કો. દપિસહ મહ પાલિસહ બ.ન.૩૬૧૬ (૫) પો.કો 

સં દપિસહ કોદરિસહ બ.ન.૩૫૦૩ (૬) લોકર ક ર ષભિસગ રામમહશ બ.ન.૭૧૪૧ િવગેર.   
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પીસીબી : 

 
“સરદારનગર પોલીસ ટશન િવ તારમા આવેલ રહણાક બગંલામાથંી િવદશી દા ુની 

બોટલો નગં-૩૦ ક. ુ.૨૬,૧૦૦/ ના દુામાલ સાથે એક આરોપીને ઝડપી પાડતી 

પી.સી.બી.” 
 

મ.ેપોલીસ કિમ નર ી સજંય ીવા તવ સાહબ નાઓએ અમદાવાદ શહરમા 

ોહ / ુગારની િૃત અટકાવવા સા ુ ચુના આપેલ  ચુના આધાર તથા પીસીબી પોલીસ 

ઈ સપેકટર ી એચ.ક.સોલકં  ના માગદશન હઠળ આજરોજ રોજ ટાફના અહકો િવ યિસહ 

હ ુ , અહકો યોગે િસહ હઠ િસહ,અહકો મ રુ વજિસહ રા િસહ, અહકો કુશભાઈ રામાભાઈ, 

અહકો શૈલેષભાઈ દવાભાઈ તથા અહકો ૃ ણરાજિસહ હ ભુા િવગરે માણસો પે ોલીગમા ં હતા 

દર યાન અહકો યોગે િસહ હઠ િસહ નાઓન ે મળેલ ચો સ બાતમી હક ત આધાર બગંલા  

ન.ં૧૫ રાધે કશન બગંલોઝ દુામા હો સની બા ુમા નદં ામ સરદારનગર ખાતે પચંો સાથે રઈડ 

કર  આરોપી રા ુભાઈ રુશ ુમાર આઈ દાસાણી (િસધી) ને ભારતીય બનાવટના િવદશી દા ુની 

બોટલો નગં ૩૦ ક. ુ.૨૬,૧૦૦/ ના દુામાલ સાથે પ ડ  પાડ  કાયદસરની કાયવાહ  કર  

સરદારનગર પો. ટ.ખાતે પાટ સી ૧૧૧૯૧૦૪૦૨૧૦૧૩૬.૨૦૨૧ ોહ  કલમ ૬૬બી,૬૫(એ)(ઈ), 

૧૧૬(બી), ૮૧ જુબ નુો ર ટર કરાવી આગળની કાયવાહ  હાથ ધરવામા આવલે છે. 
 

પ ડાયેલ આરોપી  :  

(૧) રા ુભાઈ રુશ ુમાર આઈ દાસાણી (િસધી) રહ.બગંલા ન.ં૧૫ રાધે કશન બગંલોઝ દુામા 

હો સની બા ુમા નદં ામ સરદારનગર અમદાવાદ 

નુાની જ યા: ન.ં૧૫ રાધે કશન બગંલોઝ દુામા હો સની બા ુમા નદં ામ સરદારનગર 

અમદાવાદ 

પકડાયેલ દુામાલ : (૧) ભારતીય બનાવટના િવદશી દા ુની બોટલો નગં ૩૦ 

ક. ુ.૨૬,૧૦૦/- નો દુામાલ  
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“ સરદારનગર પોલીસ ટશન િવ તાર રહણાક ફલેટ તથા પાક ગમાથી િવદશી 

દા ુની બોટલો નગં-૧૪૨ ક. ુ.૨૬,૮૪૦/ સાથે ુ લે ુિપયા ૫૦,૭૦૦/- ના દુામાલ 

સાથે એક આરોપીને ઝડપી પાડતી પી.સી.બી.” 

              મ.ેપોલીસ કિમ નર ી સજંય ીવા તવ સાહબ નાઓએ અમદાવાદ શહરમા 

ોહ / ુગારની િૃત અટકાવવા સા ુ ચુના આપેલ  ચુના આધાર પીસીબી પોલીસ 

ઈ સપેકટર ી એચ.ક.સોલકં  નાઓના માગદશન હઠળ તા.૧૦.૧.૨૦૨૧ ના રોજ ટાફના મસઈ 

ધનરાજિસહ માનિસહ અ.હડ.કો સ.મહ  વા દુવભાઇ અ.હડ.કો સ. ચેતનિસહ નટવરિસહ, 

અ.હડ.કો સ. દ પનારાયણ રાજનારાયણ તથા અ.હડ કો સ. મિસહ ર ભુાિવગેર માણસો 

પે ોલીગમા ં હતા દર યાન અ.હડ.કો સ. દ પનારાયણ રાજનારાયણ ને મળેલ ચો સ બાતમી 

હક ત આધાર મ.ન.૩૦૨ િશવસાગર એપાટમે ટ રામા બ ક ટની ગલી, એમ.ડ .હાઈ ુલ પાસે 

ુબેરનગર તેમજ ફલેટના પાક ગમા લીફટની પાછળ પચંો સાથે રઈડ કર  આરોપી કમલેશ  ઉફ 

નોનો રુશભાઈ શેહ ની ને ભારતીય બનાવટના િવદશી દા  ભરલ બોટલ નાની મોટ  બોટલો 

નગં-૧૪૨ કમત .૨૬,૮૪૦/-, તથા અ ય દુામાલ મળ  ુ લે ક. .૫૦,૭૦૦/- ના દુામાલ 

સાથે પકડ  પાડ  કાયદસરની કાયવાહ  કર  સરદારનગર પો. ટ. ખાતે સી પાટ 

રુન.૧૧૧૯૧૦૪૦૨૧૦૧૪૪/૨૦૨૧ ો હ એ ટ કલમ ૬૬(બી), ૬૫(એ)(ઈ) , ૧૧૬બી), ૮૧ 

જુબ નુો ર ટર કરાવી આગળની કાયવાહ  હાથ ધરવામા આવલે છે. 

પકડાયેલ આરોપી :  

કમલેશ  ઉફ નોનો રુશભાઈ શેહ ની ઉ.વ.૨૬ રહ. મ.ન.૩૦૨ િશવસાગર એપાટમે ટÊ રામા 

બ ક ટની ગલી, એમ.ડ .હાઈ ુલ પાસે ુબેરનગર અમદાવાદ શહર ળુ રહ.શીવરામ ચાલી 

િશવસાગર એપાટમે ટ સામ,ે રામા બ ક ટ ગલી એમ.ડ .હાઈ ુલ પાસે ુબેરનગર અમદાવાદ  

વો ટડ આરોપી  : દ પ ઉફ ડડો રહ.ઓઝોન સીટ Ê ગેલે ી ડર ીજ પાસે આઈ.ટ .આઈ.ની 

પાછળ, ુબેરનગર અમદાવાદ  

નુાની જ યા : મ.ન.૩૦૨ િશવસાગર એપાટમે ટÊ રામા બ ક ટની ગલી, એમ.ડ .હાઈ ુલ પાસ ે

ુબેરનગર તેમજ ફલેટના પાક ગમા લીફટની પાછળ  

પકડાયેલ દુામાલ :  (૧) ભારતીય બનાવટના િવદશી દા ુની બોટલો નગં ૧૪૨ ક. ુ.૨૬,૮૦૦/ 

(૨) મોબાઈલ ફોન નગં-૨  ક. ુ.૨૦Ê૦૦૦/  

(૩) રોકડા નાણા ુ.૩Ê૮૬૦/ મળ  ુ લ ે ક. ુ.૫૦Ê૭૦૦À- ની મતાનો દુામાલ 
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નશાબધંી તથા ુગારધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-  સમાચાર યાદ  ન.ં૬૭/૨૦૨૧ 
 

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબધંી ધારા હઠળ ૫૩ કસ કર , ૪૫ ય તઓને ઝડપી, ૧૯૪ 

લીટર દશી દા , ૨૦૮ બોટલ લીશ દા , ૩૪૦ વાટર લીશ દા , 0૨ મોટર સાયકલ અને 

0૧ કાર કબ  કર  હતી. તેમજ ુગાર ધારા હઠળ ૯ કસ કર  ૪૭ ય તઓને ઝડપી રોકડ 

િપયા ૭૬,૧૯૦/- અને ુગારના સાધનો કબ  કયા હતા. 
 

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-   સમાચાર યાદ  ન.ં૬૮/૨૦૨૧ 
 

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ 

જુબ ૭૭ ય તઓની અટકાયત કર  હતી. તેમજ પાસા હઠળ ૦૨ ય તઓની અટકાયત કર  

હતી. 
 

છેતરપ ડ  ની ફર યાદઃ-     સમાચાર યાદ  ન.ં૬૯/૨૦૨૧ 
 

સાયબર ાઇમઃ કમલેશભાઇ ધીરજભાઇ લીલા (રહ,ય નુા વીન બં લો, બાકરોલ રોડ, આણદં) 

એ તા.૧૦/૦૧/૨૦૨૧ નારોજ સાયબર કાઇમ ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૨૭/૦૮/૨૦૨૦ 

ના રોજ મોબાઈલ નબંર ૬૨૮૯૪૧૮૯૭૩ અને ૬૨૯૧૩૦૧૪૭૮ ના ધારક કમલેશભાઈના 

મોબાઈલ ફોનમા ં ટકસ મેસેજ કર  તેમજ ફોન કર  પોતે નોઇડા પેટ એમ િવભાગીય બકમાથંી 

ુ ય ાહક મેનેજર બોલતા હોવાની ઓળખ આપી કમલેશભાઇના પેટ એમ થી ા સફર થયેલ 

નાણા ં ર ફંડ આપવાના બહાને પેટ એમ મોબાઇલ નબંર ૯૬૮૨૭૦૧૪૫૯ મા ં ા સફર કરાવી 

ઓ.ટ .પી. નબંર મેળવી લઇ, કમલેશભાઇના બક ઓફ બરોડાના ખાતામાથંી ુલ િપયા 

૬૩,૯૪૨/- ઈ ટરનેટના મા યમથી ા સફર કરાવી લઇ, િવ ાસઘાત અને છેતરપીડ  કર  છે. આ 

નુાની તપાસ પો.ઇ. ી એમ.એન.દસાઇ ચલાવે છે. 
 

ઘરફોડઃ-         સમાચાર યાદ  ન.ં૭૦/૨૦૨૧ 
 

વાસણાઃ ગોપાલલાલ અમરચદં ુમાવત (રહ. ેયસ સોસાયટ  બેરજ રોડ વાસણા) એ 

તા.૧૦/૦૧/૨૦૨૧ ના રોજ વાસણા પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક 

તા.૦૮/૦૧/૨૦૨૧ સાજના ૭/૦૦ થી તા.૧૦/૦૧/૨૦૨૧ કલાક ૧૧/૦૦ વા યા દર યાન 

પોતાના મકાનના દરવા નો ન ુચો તોડ , અ ણી ય ત ઘરમા ં વેશ કર  લેપટોપ કમત 

િપયા ૬,૦૦૦/-, ચાદં ની લક  નગં-૧ કમત િપયા ૪,૦૦૦/-, સોનાની ુ ી નગં-૧ કમત 

િપયા ૨૫,૦૦૦/- અને રોકડ િપયા ૯,૦૦૦/- મળ  ુલ િપયા ૪૪,૦૦૦/- મતાની ચોર  કર  

લઈ ગઈ છે. આ નુાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી પી.એચ. ડ  ચલાવે છે. 
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ચોર ઃ-          સમાચાર યાદ  ન.ં૭૧/૨૦૨૧ 

 

વ ા રુઃ િનશાતં ભગવાનભાઇ પટલ (રહ. એટમો ફ અર માધવા ુ ુ દ ગોરગાવ લ ક રોડ ુ ુદં 

વે ટ મહારા ) એ તા.૦૯/૦૧/૨૦૨૧ રાતના ૮/૦૦ થી ૮/૨૦ વા યા દર યાન વ ા રુ 

એસ.  હાઇવે પર આવેલ શં  ુકોફ  બાર થી અપના અડાની વ ચે પાક કરલ પોતાની કારના 

દરવા નો કાચ તોડ , અ ણી ય ત કારમાથંી લેપટોપ બગે અ ણી ય ત ચોર  કર  લઇ ગઈ 

હતી. બેગમા ં લેપટોપ કમત િપયા ૫૦,૦૦૦/- તથા આગ યના દ તાવેજો હતા. આ ગેની 

ફર યાદ િનશાતં પટલે વ ા રુ પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી છે. આ નુાની તપાસ હ.કો. ી 

હ દખાન ચલાવે છે.  

 

વાહન અક માતમા ં ૃ ઃુ-       સમાચાર યાદ  ન.ં૭૨/૨૦૨૧ 

 

“એમ” ાફ ક પોલીસ ટશનઃ (૧) યોગેશભાઈ બ ુકભાઈ પરમાર (ઉ.વ.૩૦) (રહ.મા િતનગર 

િવભાગ-૨ આઝાદનગર નવી ફતેવાડ  ધોળકા રોડ તલાવડ  સરખેજ) તા.૧૦/૦૧/૨૦૨૧ રાતના 

૮/૦૦ વા યાના મુાર સરખેજ ધોળકા રોડ શ તનગર નાકા ન કથી એ ટ વા ચલાવી પ ની 

સાથે પસાર થઈ ર ા હતા યાર મોટર સાયકલ નબંર  ૦૧ એસ.ઈ.૫૬૨૯ ના ચાલક મોટર 

સાયકલ રુઝડપે અને બદેરકાર થી ચલાવી એ ટ વાને ટ ર મારતા યોગેશભાઈને ગભંીર 

ઈ ઓ થતા સારવાર માટ તેમને શે બી હો પીટલ લઈ જતા સારવાર દર યાન તેમ ુ ં ૃ  ુ

િનપજ ુ ંહ .ુ આ ગેની ફર યાદ નીરવભાઈ માનિસગભાઈ બારડ “એમ” ાફ ક પોલીસ ટશન 

ખાતે નોધાવી છે. આ નુાની તપાસ પો.ઈ. ી બી.એસ.રબાર  ચલાવે છે.  

 

“એમ” ાફ ક પોલીસ ટશનઃ (૨) ભરતભાઈ અરજણભાઈ ઠાકોર (ઉ.વ.૨૭) (રહ. સરખજે નવા 

વણઝર પાણીની ટાકં ની બા ુમા ં સરખજે) તા.૦૯/૦૧/૨૦૨૧ કલાક ૭/૦૦ વા યાના મુાર 

સરખેજ ધોળકા રોડ નવી કનાલ ન કથી એ ટ વા ચલાવી પસાર થઈ ર ા હતા યાર મોટર 

સાયકલ નબંર .૨૭.ક .બી.૦૫૪૩ ના ચાલક મોટર સાયકલ રુઝડપે અને બેદરકાર થી 

ચલાવી એ ટ વાને ટ ર મારતા ભરતભાઈને ગભંીર ઈ ઓ થતા સારવાર માટ તેમને સોલા 

િસિવલ હો પીટલ લઈ જતા સારવાર દર યાન તેમ ુ ં ૃ  ુ િનપજ ુ ં હ .ુ આ ગેની ફર યાદ 

નવઘણભાઈ ળુાભાઈ ભરવાડ એ “એમ” ાફ ક પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી છે. આ નુાની 

તપાસ પો.ઈ. ી બી.એસ.રબાર  ચલાવે છે.  
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ચોથા માળથી પડ  જતા ૃ ઃુ-            સમાચાર યાદ  ન.ં૭૩/૨૦૨૧ 
 

ચાદંખડેાઃગૌર બહન વા/ઓ િવજય ુમાર પરમાર (ઉ.વ.૨૭) (રહ. ેયાશં રસીડ સી ુ  ુ લે ની 

પાસે, આઈ.ઓ.સી રોડ ચાદંખેડા) તા.૧૦/૦૧/૨૦૨૧ બપોરના ૧/૩૦ વા યાના મુાર ચોથા 

માળે આવેલ પોતાના ઘરના રસોડાની બા કનીમા ં કુાવેલ કપડા લેવા જતા પગ લપસી જતા, 

ચોથા માળેથી નીચે પડ  જતા ગભંીર ઈ ઓ થતા સારવાર માટ તેમને સોલા સીવીલ હો પીટલ 

લઈ જતા ફરજ પરના ડૉ. ીએ તેમન ે તૃ હર કયા હતા. આ ગે ચાદંખેડા પોલીસે અક માત 

મોત નોધી આ ગેની તપાસ હ.કો. ી િવણભાઇ યતંીભાઇ ચલાવે છે. 
 

અપ ૃ ઃુ-         સમાચાર યાદ  ન.ં૭૪/૨૦૨૧ 
 

દાણીલીમડાઃ આસીકઅ બાસ લુામઅ બાસ સૈયદ (ઉ.વ.૫૫)(રહ, લુમોહર સોસાયટ  આમેના 

મ દ પાસે વટવા) તા.૦૯/૦૧/૨૦૨૧ સાજના ૭/૦૦ વા યાના મુાર પીરાણા થી નારોલ 

તરફ જતા યસ મોટરની બા ુમા ંપાવર ફ ડ હાઉસ નામની ફકટર મા ંપાણીના ુલર પાસે ઉભા 

હતા યાર ફડર મશીન પ ટ  ખાઈ જતા આસીકઅ બાસને માથામા તથા ડાબા પગના ભાગ ે

ઈ ઓ થતા સારવાર માટ તેમને એલ. .હો પટલમા ં દાખલ કરવામા ં આ યા હતા. યા ં

સારવાર દર યાન તેમ ુ ં ૃ  ુ િનપ  ુહ .ુ આ ગે દાણીલીમડા પોલીસ ેઅક માત મોત નોધી 

આ ગેની તપાસ મ.સ.ઇ. ી સોહાબખાન અઝીઝખાન ચલાવે છે. 
 

આ મહ યાઃ-         સમાચાર યાદ  ન.ં૭૫/૨૦૨૧ 
 

શાહ બાગઃ મનીષાબહન વા/ઓ ભરતભાઈ સોની (ઉ.વ.૩૦) (રહ. નુગર સોસાયટ  અસારવા) 

એ અગ ય કારણસર તા.૧૦/૦૧/૨૦૨૧ સાજના ૫/૨૦ વા યાના મુાર પોતાના ઘર ગળેફાસંો 

ખાઈ આ મહ યા કર  હતી. આ ગ ેશાહ બાગ પોલીસે અક માત મોત નોધી આ ગેની તપાસ 

પો.સ.ઈ. ી એ.એ.વાઘેલા ચલાવે છે. 
 

 
 

પોલીસ ઇ પે ટર, 

કં ોલ મ, અ’વાદ શહર. 

પોલીસ કિમશનર વતી 


