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 તા.૧૪/૦૨/૨૦૨૦  શકુ્રવાર 
અમદાવાદ શહરે પોલીસ સમાચાર 

અમદાવાદ શહરે પોલીસ તરફથી કરવામાાં 
આવેલ પ્રશાંસનીય/નોંધપાત્ર કામગીરી :-   સમાચાર યાદી નાં.૨૯૯/૨૦૨૦ 
 
ચાાંદખેડા પોલીસ સ્ટેશન : 

 

બીનવારસી બાળકીના વાલી વારસ ગણતરીના કલાકોમાાં શોધી કાઢી 
તેના વાલીને સોંપી પ્રશાંસનનય કામગીરી કરતી ચાાંદખેડા પોલીસ 

 
                માનનીય પોલીસ કમમશ્ર્નરશ્રી અમદાવાદ શહરે તથા સયંકુ્ત પોલીસ કમમશ્ર્નરશ્રી સેક્ટર-
૧ તથા નાયબ પોલીસ કમમશ્ર્નર શ્રી ઝોન-૨ તથા મદદનીશ પોલીસ કમમશ્ર્નર શ્રી “એલ” ડિમવઝન અમદાવાદ 
શહરે નાઓએ ગમુ થયેલ/બીનવારસી બાળકોને શોધી તેના વાલી વારસને સોપવા સચુના આપેલ હોય 
અને ગઇ તા.૧૧/૦૨/૨૦૨૦ ના રોજ અત્રેના ચાદંખેિા પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમાથંી એક અજાણી છોકરી 
ઉ.વ.૦૩ આશરાની મળી આવેલ હતી જે બોલી સમજી શકતી ના હોય જેને અત્રેના પો.સ્ટે. 
સ્ટે.િા.ન.ં૩૯/૨૦૨૦ કલાક ૨૦/૪૫ વાગે એન્ટ્રી કરી સદરી બાળકીને મહીપતરામ રૂપરામ આશ્રમ રાયપરુ 
દરવાજા અમદાવાદ શહરે ખાતે મોકલી આપેલ બાદ તનેા વાલીવારસને શોધી કાઢવા ઇન્ટ્વેસ્ટીગશેન સ્ટાફન ે
સચુના કરતા ંતેના વાલીવારસ અંગે ખતં પવુવક તપાસ કરતા ંતેના વાલી વારસ ગણતરીના કલાકમા ંશોધી 
કાઢી બાળકીને તનેા માતા-મપતાને સોપી પ્રશસંનીય અને ઉમદા કામગીરી કરવામા ંઆવેલ છે.  

 
પ્રશસંમનય કામગીરી કરનાર  
(૧) હ.ેકો. લીયાકતાલી જહાગંીરખાન બ.ન.ં૯૧૭૮   
(૨) પો.કો. રાજુભાઇ માિંણભાઇ બ.ન.ં૧૦૦૬૩  
(૩) લો.ર. કીરીટમસિંહ  દોલાજી બ.ન.ં૧૨૯૨૧ 

 

 

 

જનસાંપકક અધીકારી દ્વારા 
પોલીસ કનમશનરશ્રીની કચેરી, 

અમદાવાદ શહરે 
ટેલીફોન નાંબર  ૨૫૬૩૩૩૩૩ 

કાંટ્રોલરૂમ ટેલી.નાં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, 
૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦ 
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નારોલ પોલીસ સ્ટેશન :  
અમદાવાદ શહરેના પવુક નવસ્તારોની અવાવરૂ જગ્યામાાં કેનમકલ ઝેરી 
પદાથક ઠાલવતા અસામાજીક પ્રવ્રનુિ કરતા ઇસમોની હકકકત આધારે 

પકડી પાડી કાયદેસર કરતી નારોલ પોલીસ સ્ટેશનની પોલીસ  

       
                                                     મે.પોલીસ કમમશ્નરશ્રી અમદાવાદ શહરે તમેજ સયંકુત પોલીસ 
કમમશ્નરશ્રી સેકટર-૦૨ સાહબે તેમજ નાયબ પોલીસ કમમશ્નરશ્રી ઝોન-૦૬ સાહબે તેમજ ઇ.મદદનીશ 
પોલીસ કમમશ્નરશ્રી “કે” િીવીજન સાહબે અમદાવાદ શહરે નાઓની સચુના અને માગવદશવન હઠેળ 
અમદાવાદ શહરેના પવુવ મવસ્તારોની અવાવરૂ જગ્યામા ંકેમમકલ ઝેરી પદાથવ ઠાલવી હવા પ્રદુમિત્ત 
કરી માનવજીવનની તદુંરસ્તીને નકુશાન કરતા પદાથોને વાહનો દ્વારા ઠાલવી ગનુાડહત પ્રવ્રમુત્ત 
કરતા પોલીસની છુપી રીતે કરતા ઇસમોની અત્રે અમો એસ.એ.ગોડહલ પોલીસ ઇન્ટ્સપેક્ટર નારોલ 
પોલીસ સ્ટેશન તથા સ્ટાફ સાથે મળેલ ખાનગી બાતમી હડકકત આધારે પીપળજથી કમોિ જતા 
રોિની પમિમે નદી બાજુ આવેલ અવાવરૂ જાિીવાળી જગ્યા મા ંશકંર ભગવાનના મદંીર થી દુર 
ખલુ્લી જગ્યામા ંમદનલાલ માગંીલાલ ભાટ(બારોટ) ઉ.વ.૨૭ રહ,ે નરોિા ઉપરોકત રકમા ંતથા મળુ 
ગામ ભવાનીપરુા તા. આસીદ જી. ભીલવાિા રાજસ્થાનનો રક નબંર જીજે-૧૮-એએક્ષ-૪૭૬૨ મા ં
આશરે ૨૯ ટન જેટલ ુઝેરી કેમમક્લ પદાથવ નરોિા બાજુથી વોન્ટ્ટેિ આરોપી જશભુાઇ (જશવતંમસિંહ 
ચાવિા) ના દ્વારા કોઇ ફેકટરીમાથંી ભરાવી પકિાયેલ તથા વોન્ટ્ટેિ આરોપી બાબલુાલ તેમજ 
જે.સી.બી દ્વારા રકમાથંી જમીન ઉપર ઠાલવી રહલે જે.સી.બી ના ચાલક તમેજ અન્ટ્ય મળત્તીયાના 
એકબીજાના મેળાપીપણામા ંઆમથિક ફાયદા સારૂ આવ ુગભંીર ક્રુત્ય આચરતા રક ચાલકને પકિી રક 
તથા જે.સી.બી. મશીન તથા અન્ટ્ય મળી કુલ્લે રૂ. ૧૧,૦૨,૦૦૦ નો મદુ્દામાલ કબ્જજે કરી સ્વસ્છ 
ભારતના થઇ રહલે અભભયાનના ભાગ રૂપે મનષુ્ય જીવનની તદુંરસ્તી રહ ેતેના ભાગરૂપે કાયદેસર 
ની કાયવવાહી કરી નારોલ પોલીસ સ્ટેશન પાટવ–B ગ.ુર.ન.ં ૨૦૦૦૯૬/૨૦૨૦  ઇ.પી.કો. કલમ ૨૭૮, 
૨૮૪, ૧૧૪ મજુબનો ગનુો દાખલ કરવામા ંઆવેલ છે. જે નારોલ પોલીસ સ્ટેશનની પોલીસ દ્વાર 
સરાહનીય કામગીરી કરવામા ંઆવેલ છે.  
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“ SHE TEAM “ ની કામગીરીની નવગત 

 

આનાંદનગર પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા ંશક્ક્ત બગં્લોઝ, મનશાતં-૧, યશ ટાવર, સામનધ્ય 

બગં્લોઝ અને અજય પાકવ ખાતે ફૂટ પેરોભલિંગ કયુવ. કરવર ફ્રન્ટ ઈસ્ટ પોલીસ સ્ટેશન ની  આજરોજ 

"SHE TEAM"  દ્વારા ભચલ્રન પાકવ   થી આંબેિકરભિજ સધુી પેરોલીંગ કરવામા ંઆવ્ય.ુ મેઘાણીનગર 
પોલીસ સ્ટેશન આજરોજ વેલેન્ટ્ટાઈન િે બદંોબસ્ત સબંધંે પો.સ્ટે. મવસ્તારમા ંપેરોભલિંગ દરમમયાન 

"SHE TEAM"  શારદા સ્કૂલ પાસે આવતા એક રોમમયો પકિી જી.પી.એકટ ૧૧૦,૧૧૭ મજુબ કાયદેસર 
કાયવવાહી કરેલ છે. 
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પાસા હઠેળ અટકાયતની નવગત 

ગનુા નનવારણ શાખા :-  
 

                           અમદાવાદ શહરે મવસ્તારમા ગનુાડહત પ્રવમૃતઓ અટકાવવાના ઉદેશ્યથી 
મે.પોલીસ કમમશ્ર્નર શ્રી આશીિ ભાડટયાનાઓએ તા.૧3.૨.૨૦૨૦ નારોજ અમદાવાદ શહરેના જુદા-
જુદા પોસ્ટે મવસ્તારમા ં મમલક્ત સબધંીÊ શરીર સબધંી  ગનુાડહત પ્રવમૃતઓ કરતા ઇસમો મવરુધ્ધ 
નીચે મજુબની મવગતે પાસા હુકમ કરવામા ંઆવેલ  છે. 
 

➢ અમદાવાદ શહરેના દાણીલીમિા પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા બાઈક લેવા બાબતે ફરીયાદીની 
સાથે બોલાચાલી અને ઝઘિો કરી અને ભબભત્સગાળો બોલી છરી વિે ફરીયાદીને ઈજા 
પહોચાિનાર તથા અન્ટ્ય ડકસ્સામા અગાઉના ઝઘિાની અદાવત રાખી લોકોની સાથે બોલાચાલી 
અને ઝઘિો કરનાર માથાભરે અને ઝનનુી સ્વભાવના ગનુાડહત માનસ ધરાવનાર ઈસમ નામે 
ફૈજાન ઉફે બીશ મખુ્તીયારભાઈ અંસારી રહ-ે જનતા રો હાઉસ એવન  નગરની પાસે, ખજુરીની 
ઝાિની આગળ બેરલ માકેટ દાણીલીમિા અમદાવાદ મવરુધ્ધ પાસા વોરંટ જારી કરી તેઓને 
રાજકોટ જેલ ખાતે મોકલવાની તજવીજ કરવામા ંઆવેલ છે. 

 

 ફૈજાન ઉફે બીશ મખુ્તીયારભાઈ અંસારી રહ-ે જનતા રો હાઉસ એવન 
નગરની પાસે, ખજુરીની ઝાિની આગળ બેરલ માકેટ દાણીલીમિા 
અમદાવાદ  

 
 
 

➢ અમદાવાદ શહરેના રાણીપ પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા લોકોના ઘરમા પ્રવેશ કરી તીજોરીમાથી 
સોના ચાદંીના દાગીના તથા રોકિા નાણાની ચોરી કરી લઈ જઈ ચોરી કરી મેળવેલ દાગીના 
પોતાના કબ્જજામા રાખી આથીક નાણાકીય લાભ મેળવવાના ઈરાદે જાહરે જનતાને આથીક 
નકુશાન કરી આવી ગનુાડહત અસામાજીક પ્રવ્રમત આચરી જાહરે જનતામા અસલામતીની દહશેત 
પેદા કરનાર ગનુાડહત માનસ ધરાવનાર ઈસમ નામે  રાકેશ કુમાર ઉફે કાળુ આત્મારામભાઈ 
સથવારા રહ-ેમ.ન.૩૫ મહાવીર સોસાયટી ગજુરાત હાઉમસિંગ બોિવ  નવમનમાવણ સ્કુલની પાછળ 
રાણીપ અમદાવાદ મળુ રહવેાસી- મવજાપરુ સથવારાવાસ તા.મવજાપરુ જજ.મહસેાણા મવરુધ્ધ 
પાસા વોરંટ જારી કરી તેઓને સરુત જેલ ખાતે મોકલવાની તજવીજ કરવામા ંઆવેલ છે. 
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  રાકેશ કુમાર ઉફે કાળુ આત્મારામભાઈ સથવારા રહ-ેમ.ન.૩૫ મહાવીર 
સોસાયટી ગજુરાત હાઉમસિંગ બોિવ  નવમનમાવણ સ્કુલની પાછળ રાણીપ 
અમદાવાદ મળુ રહવેાસી- મવજાપરુ સથવારાવાસ તા.મવજાપરુ 
જજ.મહસેાણા 

 
 

➢ અમદાવાદ શહરેના નારોલ પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા પોતાના સાગડરતો સાથે મળી ગે.કા. નો 
વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટનો મવદેશી દારુનો જથ્થો પોતાના રહણેાક મવસ્તારમા 
વેચાણ કરવાના ઈરાદે મગંાવી પોતાના સાગડરતો સાથે મળી પોતાના રહણેાક આસપાસના 
મવસ્તારમા ગેરકાયદેસર વગર પાસ પરમીટના ભારતીય બનાવટના મવદેશી દારુની હરેાફેરી 
કરી વેચાણ કરનાર ઈસમ નામે  રાજવીરમસિંહ હનભુા ઉફે બટુકભાઈ દરબાર રહવેાસી- મોટી 
ફળી દરબાર ગઢ જેતલપરુ ગામ તા- દ્રસ્કોઈ જી.અમદાવાદ મવરુધ્ધ પાસા વોરંટ જારી કરી 
તેઓને સરુત જેલ ખાતે મોકલવાની તજવીજ કરવામા ંઆવેલ છે. 

 

રાજવીરમસિંહ હનભુા ઉફે બટુકભાઈ દરબાર રહવેાસી- મોટી ફળી 
દરબાર ગઢ જેતલપરુ ગામ તા- દ્રસ્કોઈ જી.અમદાવાદ  

 
 

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

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 


