
1 
 

તા.૧૨/૦૧/૨૦૨૧    મગંળવાર 

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર 
 

અમદાવાદ શહર પોલીસ તરફથી કરવામા ં

આવેલ શસંનીય/ન ધપા  કામગીર  :-    સમાચાર યાદ  ન.ં૭૬/૨૦૨૧ 

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

તા.૧૧/૦૧/૨૦૨૧ 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 

૧૧૧૩૮ ૫ ૧૧૧૪૩ 

 

૧૭૨૬૮ 
 

૬ 

 

૧૭૨૭૪ 
 

૨ કલમ ૨૬૯,૨૭૦ 

અને ૨૭૧ 

IPCઅને The 
Epidemic Disease 
Act 2005  

૪૬૯૯ ૨ ૪૭૦૧ ૬૨૨૨ ૨ ૬૨૨૪ 

૩ કલમ 

૧૪૩,૧૪૪,૧૪૫ 

િવગેર (હગંામો) 

૬૩ ૦ ૬૩ ૨૬૦ ૦ ૨૬૦ 

૪ Disaster 
Management Act 

2005 હઠળના 

ુ હાઓ 

૨૭૧૯૨ ૨૫૦ ૨૭૪૪૨ ૨૮૩૮૭ ૨૨૯ ૨૮૬૧૬ 

ુલ ૪૩૦૯૨ ૨૫૭ ૪૩૩૪૯ ૫૨૧૩૭ ૨૩૭ ૫૨૩૭૪ 

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 ૧૬૧ ૧૬,૬૨,૫૫૦/- 
 
 

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 ૩૩૪૫ ૩૩,૪૫,૦૦૦/- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

નશાબધંી તથા ુગારધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-     સમાચાર યાદ  ન.ં૭૭/૨૦૨૧ 
 

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબધંી ધારા હઠળ ૩૨ કસ કર , ૨૯ ય તઓને ઝડપી, ૧૩૯ 

લીટર દશી દા , ૧૯૯ બોટલ લીશ દા , ૧૪૧૭ વાટર લીશ દા , ૦૧ મોટર સાયકલ, ૦૧ 

ુટર અને ટાટા ગાડ  કબ  કર  હતી. તેમજ ુગારધારા હઠળ ૦૫ કસ કર , ૨૧ ય તઓન ે

ઝડપી રોકડ િપયા ૩૯,૪૦૦/- અને ુગારના સાધનો કબ  કયા હતા.   
 

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-     સમાચાર યાદ  ન.ં૭૮/૨૦૨૧ 
 

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

જુબ ૮૮ ય તઓની અટકાયત કર  હતી. તમેજ ોહ .૯૩ હઠળ ૦૪ ય તઓની અટકાયત 

કર  હતી.  
 

છેતરપ ડ ની ફર યાદઃ-       સમાચાર યાદ  ન.ં૭૯/૨૦૨૧ 

 

સાયબર ાઇમ : રાકશભાઇ પુે ભાઇ પિત (ઉ.વ.૪૩)(રહ.િસમદંર રસીડ સી ટુોિપયા ુલ 

ની બા ુમા,ં લુાબ ટાવર રોડ થલતેજ) એ તા.૧૧/૧/૨૦૨૧ નારોજ સાયબર ાઇમ ખાત ે

ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૧૧/૦૩/૨૦૧૯ સાજંના ૫/૨૫ થી તા.૦૪/૦૪/૧૯ દર યાન િનકોલ 

એસ.પી.ર ગ રોડ િવશાલા િુ મ ટોરટ પાવર સામે આવલે રાકશભાઇની ઓફ સ નબંર ૪૩૦ 

ખાતે તથા ઓનલાઇન ઇ ટરનેટના મા યમથી મોબાઇલ નબંર ૭૫૬૬૫૫૩૫૯૮ ના ધારક 

“એસ.બી.આઇ ડ ટ કાડ ડ પાટમટ માથંી બો  ુ ” તેમ કહ  રાકશભાઇને િવ ાસમા ં લઇ 

રાકશભાઇ પાસેથી તેમના કાડ ની ડ ટ સ મેળવી, ક.વાય.સી.મા ંફરફાર કરાવી, રાકશભાઇની ણ 

બહાર તેમના એસ.બી.આઇ ડ ટ કાડ થી ુલ િપયા ૪,૨૪,૯૦૦/- ની ખર દ  કર , રાકશભાઇ 

સાથે િવ ાસઘાત અને છેતરપ ડ  કર  છે. આ નુાની તપાસ પો.ઈ. ી સી. .ુપરવા ચલાવે છે.   
 
 

ઘરફોડઃ-         સમાચાર યાદ  ન.ં૮૦/૨૦૨૧ 

 

વટવા : ુદંરરાજ નારાયણ આદ વીડ (ઉ.વ.૨૯)(રહ.ઓમ ગાય ીપાક સાગર ટનામે ટ પાસ ે

બ ભુાઇનો ુવો વટવા) એ તા.૧૧/૧/૨૦૨૧ નારોજ વટવા પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ 

ન ધાવી છે ક તા.૦૯/૦૧/૨૦૨૧ સવારના ૧૦/૪૫ થી રાતના ૮/૦૦ વા યા દર યાન પોતાના 

મકાનના દરવા ુ ંતા  તોડ , અ ણી ય ત ઘરમા ં વેશ કર , િતજોર માથંી સોનાના દાગીના 

અને રોકડ િપયા મળ  ુલ િપયા ૧,૮૨,૦૦૦/- મતાની ચોર  કર  લઈ ગઇ છે. આ નુાની 

તપાસ પો.સ.ઇ. ી .ક.રાઠોડ ચલાવે છે.  
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સોનાની ચેઇન ખચી તોડ  લઇ ગયા :-     સમાચાર યાદ  ન.ં૮૧/૨૦૨૧ 

 

ૃ ણનગર : ભાવનાબેન વા/ઓ કુશભાઈ કાસોદર યા (ઉ.વ.૩૭)(રહ.સ યનારાયણ સોસાયટ  

ઠ રનગર ૃ ણનગર) એ ૃ ણનગર પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક 

તા.૧૦/૦૧/૨૦૨૧ રાતના ૮/૧૫ વા યાના મુાર શીવા  ચોક થી વેરો ોસ કર  કનાલના રોડ 

ઉપર ભાવનાબેનની દકર  ર ધી ચાલતા પસાર થતી હતી દર યાન એક એકટ વા ઉપર આવેલ 

અ યો ુ ષ (૩૦ થી ૩૫ વષના આશરાનો) એ ભાવનાબેનની દકર  ર ધીના ગળામા ંપહરલ 

સોનાની પેડલ સહ તની ચેઈન કમત િપયા ૫૦,૦૦૦/- ખચી તોડ  લઇ નાસી ગયો હતો. આ 

નુાની તપાસ હ.કો. ી ધીરજ ુમાર મગંળભાઇ ચલાવે છે.  

 

સરદારનગર : યોિતબેન વા/ઓ અ લુભાઈ ડાભી (ઉ.વ.૫૨)(રહ.ભા યોદય સોસાયટ  િવભાગ-

૦૧ સતંોષીનગરની બા ુમા, ુબેરનગર સરદારનગર) એ સરદારનગર પોલીસ ટશન ખાતે 

ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૧૦/૦૧/૨૦૨૧ રાતના ૯/૧૫ વા યાના મુાર કતન સોસાયટ  ના 

દરવા  ન ક એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બ ે ુ ષએ ભેગામળ   યોતીબેનના ગળામા ં

પહરલ સોનાની ચેઈન કમત િપયા ૩૫,૦૦૦/- ખચી તોડ  લઇ નાસી ગયા હતા. આ નુાની 

તપાસ પો.સ.ઇ. ી આઇ.ક.મોથ લયા ચલાવે છે.  

 

વાહનચોર  :-        સમાચાર યાદ  ન.ં૮૨/૨૦૨૧ 

 

આનદંનગર : િવજયિસહ રા િસહ વુાર (ઉ.વ.૪૩)(રહ.ફાયર ીગેડ ટાફ કોટસ, કોપ રટ રોડ, 

હલાદનગર, આનદંનગર)એ આનદંનગર પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક 

તા.૧૦/૦૧/૨૦૨૧ સાજંના ૬/૪૫ થી તા.૧૧/૦૧/૨૧ ના કલાક ૭/૦૦ વા યા દર યાન 

આનદંનગર, હલાદનગર, કોપ રટ રોડ પાસે આવેલ ફાયર ીગેડના પાક ગમા ં પાક કરલ 

અમદાવાદ િુનસીપલ કોપ રશનની ટાટા કંપનીની શબવાહ ની આર.ટ .ઓ નબંર 

.૦૧. .એ.૨૧૬૯ કમત િપયા ૩૦,૦૦,૦૦૦/- કોઇ અ ણી ય ત ટર ગમા ભરાવેલ 

ચાવીથી શબવાહ ની ચા  ુ કર  ચોર  કર  લઇ ગઇ છે. આ નુાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી 

વી.આર.ચૌહાણ ચલાવે છે.  
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બી  માળેથી પડ  જતા ૃ ઃુ-      સમાચાર યાદ  ન.ં૮૩/૨૦૨૧ 

 

સાબરમતી : કુશ હકરા આમલીયા (ઉ.વ.૨૬)(રહ.”આયન એપરલ” નવી બનતી સાઇડ આ ૃતી 

લેટની પાસે ાગડ ગામ. ળુ વતન ગામ– ગજ રુ, પો ટ– પોહર , ખા રુાત, – ુગંર રુ  

રાજ થાન) તા.૧૦/૦૧/૨૦૨૧ સાજંના ૭/૦૦ વા યાના મુાર ાગડ ગામ ખાતે બનતી “આયન 

એપરલ” નામની સાઇટ ઉપર મ ુર કામ કરતા હતા દર યાન ‘એ’ લો ના બી  માળેથી કામ 

કરતા-કરતા અચાનક પગ લપસતા લી ટના બનાવેલ બો સમા ંપડ  જતા, શર ર ગભંીર ઇ ઓ 

થતા સારવાર અથ તેમને સીવીલ હો પીટલ ખાતે લાવતા તા.૧૧/૦૧/૨૦૨૧ નારોજ સારવાર 

દર યાન તેમ ુ ં ૃ  ુિનપ  ુહ .ુ આ ગે સાબરમતી પોલીસે અક માત મોત ન ધી આ ગેની 

તપાસ મ.સ.ઇ. ી શાતંીલાલ ખાતરા  ચલાવે છે.  
 
 
 
 

પોલીસ ઇ પે ટર, 

કં ોલ મ, અ’વાદ શહર. 

પોલીસ કિમશનર વતી 


