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તા.૦૪/૦૨/૨૦૨૦   મગંળવાર  
અમદાવાદ શહરે પોલીસ સમાચાર 

અમદાવાદ શહરે પોલીસ તરફથી કરવામા ં
આવેલ પ્રશસંનીય/નોંધપાત્ર કામગીરી :-   સમાચાર યાદી ન.ં૨૨૮/૨૦૨૦ 

 

ગમુ થયેલ છોકરો અંબાજીથી મળી આવવા બાબત 
નારોલ પોલીસ સ્ટેશન : 
સગીરવયના કકશોર ને શોધી કાઢતી નારોલ પોલીસ સ્ટેશનની પોલીસ 

    

                                                     મે.પોલીસ કમમશ્નરશ્રી આમિષ ભાટીયા સાહબે તેમજ સયંકુત પોલીસ 
કમમશ્નરશ્રી સેકટર-૦૨ સાહબે તેમજ નાયબ પોલીસ કમમશ્નરશ્રી ઝોન-૦૬ સાહબે તેમજ ઇ.મદદનીિ 
પોલીસ કમમશ્નરશ્રી “કે” ડીવીજન સાહબે અમદાવાદ િહરે નાઓની સચુના અને માર્ગદિગન હઠેળ 
અમદાવાદ િહરે મવસ્તારમા ં સર્ીરવયના ગમુ બાળકો ના અપહરણના બનાવો સબધેં 
ફરીયાદી/અરજદારની આવી કોઇ રજુઆત/ફરીયાદ તો તાત્કાલલક ફરીયાદ દાખલ કરાવી 
ભોર્બનનાર તથા આરોપીને િોધી કાઢી જરૂરી કાયગવાહી કરવા સચુન કરેલ હોય જેથી પો.ઇન્સ. 
એસ.એ.ર્ોહહલ નારોલ પોલીસ સ્ટેિન નાઓએ નારોલ પોલીસ સ્ટેિનમા ંદાખલ થયેલ નારોલ 
પો.સ્ટે. PART-A-11191065200076/2020 ઇપીકો કલમ ૩૬૩ મજુબ ફરીયાદના કામે ફરી.નો 
સર્ીરવયનો હદકરો ઉ.વ.૧૫ વષગ ૨ માસ નાનો ર્ઇ તા:૩૧/૦૧/૨૦૨૦ ના રોજ બપોરના સાડા 
ત્રણેક વાગ્યાના સમુારે ફરી.ના ઘરેથી મોબાઇલ રીપેરીંર્ કરાવવા માટે રુદ્ર ગ્રીન કોમ્પ્લેક્ષમા ંજાઉ 
છ ંતેમ કહી મનકળેલ જે ફરી.ના હદકરાનુ ંફરી.ના ઘરેથી કોઇ અજાણ્યા ઇસમે કોઇ કારણસર અપહરણ 
કરી લઇ ર્યેલ હોવા અંર્નેી ફરીયાદ અંર્ે પો.ઇન્સ. એસ.એ.ર્ોહહલ તથા સ્ટાફ દ્વારા હ્યમુન સોમિિસ 
તથા મોબાઇલ ફોન કોલ ડીટેઇલ તથા કોલ ડીટેઇલ એનાલીસીસ કરી તથા મોબાઇલ ફોનના 
લોકેિન આધારે તપાસ કરી કરાવતા સર્ીરવયનો છોકરો અંબાજી ખાતે હોવાની મળેલ હહકકત 
આધારે અત્રેથી ટીમના માણસો મોકલી સર્ીરવયના છોકરાન ેલઇ આવી કબ્જો સભંાળી તપાસ 
દરમ્પયાન કાઇં ગનુ્હાહીત જણાયેલ નહીં અને સર્ીરવયનો છોકરો ફરવા માટે જતો રહલે તે તા. 
૦૪/૦૨/૨૦૨૦ ના રોજ મળી આવતા તેના માતા મપતાને સપુ્રત્ત કરવામા ંઆવેલ છે. જે નારોલ 
પોલીસ દ્વારા હકિોરને િોધી કાઢી પ્રિસંનીય કામર્ીરી કરેલ છે. તા.૦૪/૦૨/૨૦૨૦  

 

જનસપંકક અધીકારી દ્વારા 
પોલીસ કમમશનરશ્રીની કચેરી, 

અમદાવાદ શહરે 
ટેલીફોન નબંર  ૨૫૬૩૩૩૩૩ 

કંટ્રોલરૂમ ટેલી.ન.ં ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, 
૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦ 
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શાહીબાગ પોલીસ સ્ટેશન  :  
મસમવલ હોસ્પીટલ સખી વન સ્ટોપ સેન્ટર માથંી સારવાર દરમ્યાન ગમુ 
થનાર બહનેને તેની માતા સાથે મેળાપ કરાવતી શાહીબાગ “શી” ટીમ  

   મે. પોલીસ કમમશ્નર શ્રી, અમદાવાદ િહરે તથા સયંકુત પોલીસ કમમશ્નર 
શ્રી,સેક્ટર-૨, અ’વાદ િહરે તથા નાયબ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી, ઝોન-૪, અ’વાદ િહરે સાહબે નાઓના 
માર્ગદિગન હઠેળ મદદનીિ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી,‘એફ’ ડીવીઝન, અમદાવાદ િહરે તથા 
મસમન.પો.ઈન્સ.શ્રી એ.કે.પટેલ સા.ની સચુના આધારે િાહીબાર્ પોલીસ સ્ટેિન “િી” ટીમ સાથ ે
પોલીસ સ્ટેિન મવસ્તારમા ંપેટ્રોલલિંર્મા ંહતા દરમ્પયાન કંટ્રોલના કલાક ૧૯/૩૮ ના મેસેજ આધારે 
તેણી માતાન ેઅત્રે િાહીબાર્ પોલીસ સ્તેિન આવી જાહરેાત કરેલ કે મારી હદકરી નામે ગમુ થનાર 
નામે હહનાબેન ડો/ઓ હરેિભાઇ જર્દીિભાઇ વાજાર ઉવ.૨૦ રહ.ે નવી સુદંરપરુી છાપરા ખોડીયાર 
મહંદર પાછળ, ર્ાધંીધામ કચ્છ ભજુ આજરોજ સખી વન સ્ટોપ મસમવલ હોસ્પીટલ સારવાર માટે 
આવેલ અને ચાલ ુસારવાર દરમ્પયાન મને કોઇ જાણ કયાગ વર્ર પોતાની રીતે ર્ાધંીધામ ઘરે એકલી 
જવા રવાના થઇ ર્યેલ છે જેથી તેણી માતાને વધ ુપછુપરછ કરતા તેણી માતા પાસેથી તેણી 
હદકરીનો મોબાઇલ નબંર મેળવી તે મોબાઇલ ઉપર કોંટેક કરતા સરખેજ થી આર્ળ નીકળી હોવાનુ ં
જણાવેલ જેથી આર્ળના પોલીસ સ્ટેિન સાણદં ખાતે સમ્પપકગ કરીને આ બેનને સાણદં પો.સ્ટે. બેસાડી 
ત્યારબાદ એમણી માતા આ મવસ્તારથી જાણકાર ન હોઇ જેથી િાહીબાર્ િી ટીમ દ્રારા અત્રેની 
સરકારી બોલેરો ર્ાડી લઇ તેણી માતા સાથે સાણદં પો.સ્ટે. જઇ તેણી હદકરી નામ ેહહનાબેનને તેની 
માતા પ્રવીણાબેન નાઓ સાથે મલુાકાત કરાવી તેનો કબ્જો સહી સલામત સોપેલ છે ત્યારબાદ તે 
બને્નને ર્ાધંીધામ કચ્છ ભજુની બસમા ંબેસાડી તેમના વતન ખાતે મોકલી આપેલ છે.   
ગમુ થનાર;-  હહનાબેન હરેિભાઇ જર્દીિભાઇ વાજાર ઉવ.૨૦ રહ.ે નવી સુદંરપરુી છાપરા ખોડીયાર   
              મહંદર પાછળ, ર્ાધંીધામ કચ્છ ભજુ 
માતા;-   પ્રમવણાબેન હરેિભાઇ જર્દીિભાઇ વાજાર ઉવ.૪૩ રહ.ે નવી સુદંરપરુી છાપરા ખોડીયાર   
          મહંદર પાછળ, ર્ાધંીધામ કચ્છ ભજુ 
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પાસા અટકાયતી ની મવગત  

 

સાબરમતી પોલીસ સ્ટેશન : 
 

પ્રોહીબીશન સબધંી પાસા અટકાયતીની ધરપકડ કરતી સાબરમતી પોલીસ 

 

માનનીય પોલીસ કમમશ્નર શ્રી અમદાવાદ િહરે, સયંકુ્ત પોલીસ કમમશ્નર શ્રી 
સેક્ટર-૧, નાયબ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી ઝોન-૨ તથા મદદનીિ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી “એલ” હડમવઝન 
અમદાવાદ િહરે નાઓએ પ્રોહી/જુર્ારની પ્રવતુી સદંતર નેસ્ત નાબદુ કરવા સારૂ ચસુ્તપણે સચુન 
કરેલ હોય જે સચુના આધારે પોલીસ ઇન્સપેક્ટર શ્રી સાબરમતી પો.સ્ટે. નાઓના સપુરમવઝન હઠેળ 
સાબરમતી પો.સ્ટે. મવસ્તારમા ંઆવા ગનુાઓ આચરતા ઇસમો ઉપર સતત વોચ રાખી બાતમી 
હકીકત આધારે  સભુાષ સ/ઓ જુહાજી લાધાજી ઠાકોર ઉ.વ.૨૮ રહ.ે૫૫૪, ભાલજુીનો વાસ 
ર્ામ.ટીટોડા તા.જી.ર્ાધંીનર્ર  નાઓ મવરૂધ્ધ ભારતીય દેિી દારૂનો કેસ કરવામા ંઆવેલ હોય અને 
સદરી આરોપીની આવી પ્રવતુી પ્રોહી કલમ 93 કે જી.પી.એક્ટ કાયદાની સામાન્ય જોર્વાઇઓ 
અનસુાર તાત્કાલીક અટકાવી િકાય તેમ ન હોય સદરી આરોપી મવરૂધ્ધ પાસા દરખાસ્ત તૈયાર કરી 
પોલીસ કમમશ્નરશ્રી કચેરી ખાતે મોકલી આપતા પોલીસ કમમશ્નર શ્રી અમદાવાદ િહરે નાઓએ 
આરોપીને પાસા અટકાયતમા લેવા ક્રમાકં/પીસીબી/ડીટીએન/પાસા/૧૩૫/૨૦૨૦ 
તા.૦૩/૦૨/૨૦૨૦ ના રોજ હુકમ કરતા સદર હુકમ આધારે સદરી આરોપીને તા.૦૩/૦૨/૨૦૨૦ 
ના રોજ પાસા અટકાયતીના હુકમની બજવણી કરી ડીટેન કરી મધ્યસ્થ જેલ લાજપોર સરુત ખાત ે
યોગ્ય જા્તા સાથે મોકલી આપેલ છે.  

 
 

કામગીરી કરનાર અમધકારી/કમકચારી: 
(૧) LR ભાગ્યપાલમસિંહ મવજયમસિંહ બ.ન.ં૧૨૦૪૭  
(૩) HC કમરૂદીન હુસેનમીયા ંબ.ન.ં૪૧૦૧  
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ગનુા મનવારણ શાખા : 
     અમદાવાદ િહરે મવસ્તારમા ગનુાહહત પ્રવમૃતઓ અટકાવવાના 

ઉદેશ્યથી મે.પોલીસ કમમશ્ર્નર શ્રી આિીષ ભાહટયાનાઓએ તા.૩.૨.૨૦૨૦ નારોજ અમદાવાદ 
િહરેના જુદા-જુદા પોસ્ટે મવસ્તારમા ં િરીર સબધંી/મમલક્ત સબધંી/પ્રોહીબીિનની ગનુાહહત 
પ્રવમૃતઓ કરતા ઇસમો મવરુધ્ધ નીચે મજુબની મવર્તે પાસા હુકમ કરવામા ંઆવેલ  છે. 
➢ અમદાવાદ િહરેના અમરાઈવાડી પોલીસ સ્ટેિન મવસ્તારમા પોતના સાર્હરતો સાથેમળી 

ફરીયાદીના કારખાના ના મખુ્ય દરવાજાન ુલોક તોડી િટર ઉચ ુકરી કારખાનામા પ્રવેિ કરી 
કોપર વાયરની ચોરી લઈ જઈ ચોરી કરી મેળવેલ મદુામાલ વેચાણ કરવાના ઈરાદે પોતાના 
કબ્જામા રાખી એકબીજાના મેળાપીપણામા આમથિક નાણાકીય લાભ મેળવવાના ઈરાદે જાહરે 
જનતાને આમથિક નકુિાન કરી આવી ગનુાહહત અસામાજીક પ્રવમૃત આચરી જાહરે જનતામા 
અસલામતીની દહિેત પેદા કરનાર ઈસમ જયપાલ ઉફે જપો કાનાભાઈ વાસરુભાઈ ઢીલા 
(આહહર) રહવેાસી- ર્ામ- કરદેજ તા.જજ.- ભાવનર્ર મવરુધ્ધ પાસા વોરંટ જારી કરી વડોદરા 
જેલ ખાતે મોકલવાની તજવીજ કરવામા ંઆવેલ છે.  

 

 

જયપાલ ઉફે જપો કાનાભાઈ વાસરુભાઈ ઢીલા (આહહર) રહવેાસી- 
ર્ામ- કરદેજ તા.જજ.- ભાવનર્ર 

 

➢ અમદાવાદ િહરેના નારોલ તથા દાણીલીમડા પોલીસ સ્ટેિન મવસ્તારમા પોતાના સાર્હરતો 
સાથે એકસપં થઈ રે્.કા. મડંળી રચી પોતાનો સમાન ઈરાદો પાર પાડવા સારુ જમીનનો 
બળજબરીથી કબ્જો લેવા સારુ ગનુાહહત કાવતરુ રચી બોલેરો ર્ાડી તથા ટુ વ્હીલર પર પોતાના 
હાથમા તલવાર તથા લાકડી તથા લોખડની પાઈપ જેવા હમથયારો લઈ આવી લોકોના િરીરે 
માર મારી ઈજાઓ કરનાર તથા મો.સા.ની ચોરી કરનાર માથાભારે ઇસમ નામે ફઈમ 
ઈસ્માઈલભાઈ ઉફે ટેમ્પપો અહમેદભાઈ િેખ રહવેાસી-મ.ન.૧૧ લચરાર્ પાકગ અલરજાક ફલેટ 
બોમ્પબે હોટલ બીઆરટીએસ વકગિોપની અંદર દાણીલીમડા અમદાવાદ મવરુધ્ધ પાસા વોરંટ જારી 
કરી ભજુ  જેલ ખાતે મોકલવાની તજવીજ કરવામા ંઆવેલ છે. 

 

ફઈમ ઈસ્માઈલભાઈ ઉફે ટેમ્પપો અહમેદભાઈ િેખ રહવેાસી-મ.ન.૧૧ 
લચરાર્ પાકગ અલરજાક ફલેટ બોમ્પબે હોટલ બીઆરટીએસ વકગિોપની 
અંદર દાણીલીમડા અમદાવાદ 
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➢ અમદાવાદ િહરેના બાપનુર્ર પોલીસ સ્ટેિન મવસ્તારમા પોતાના સાર્હરતો સાથે મળી લોકોને 
પોતાની ઓટોહરક્ષામા પેસેંજર તરીકે બેસાડી પેસેન્જરોની નજર ચકુવી પસગ કે જેમા રહલે રોકડા 
નાણા તથા ડોકયમુેંટની ચોરી કરી લઈ જઈ એકબીજાના મેળાપીપણામા આમથિક લાભ 
મેળવવાના ઈરાદે જાહરે જનતાને આમથિક નકુિાન કરી આવી ગનુાહહત અસામાજીક પ્રવમૃત 
આચરી જાહરે જનતામા અસલામતીની દહિેત પેદા કરનાર બહને નામે સેજલબેન ઉફે સોન ુ
ઉફે ચકુડી રમેિભાઈ પટણી રહવેાસી- િાાઁમતનર્ર ના છાપરા સજંોર્નર્રની બાજુમા 
મેઘાણીનર્ર અમદાવાદ મળુ વતન ર્ામ- સબંોસણ તા- પાટણ  મવરુધ્ધ પાસા વોરંટ જારી 
કરી સરુત  જેલ ખાતે મોકલવાની તજવીજ કરવામા ંઆવેલ છે.  

 

 સેજલબેન ઉફે સોન ુઉફે ચકુડી રમેિભાઈ પટણી રહવેાસી- િાાઁમતનર્ર 
ના છાપરા સજંોર્નર્રની બાજુમા મેઘાણીનર્ર અમદાવાદ મળુ વતન 
ર્ામ- સબંોસણ તા- પાટણ 

 
 

➢ આ ઉપરાતં પ્રોહીબીિનની  ગનુાઓની પ્રવમૃત સાથે સકંળાયેલ અન્ય ૧ ઇસમ મળી કુલ્લે ૪ 
ઇસમો મવરુધ્ધ પાસા હુકમ કરી તેઓને સરુત જેલ ખાતે મોકલવા તજવીજ કરવામા ંઆવેલ છે.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


