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   તા.૨૭/૧૨/૨૦૧૯   શકુ્રવાર  
અમદાવાદ શહરે પોલીસ સમાચાર 

અમદાવાદ શહરે પોલીસ તરફથી કરવામાાં 
આવેલ પ્રશાંસનીય/નોંધપાત્ર કામગીરી :-     સમાચાર યાદી નાં.૨૨૦૩/૧૯ 

 

પાસાના આરોપીની અટકાયતની વવગત 

 

રામોલ પોલીસ સ્ટેશન :  

 

પ્રોહીબીશનના આરોપીની પાસા હઠેળ અટકાયત કરવા બાબત  

 

મે.પોલીસ કમમશ્નર શ્રી અમદાવાદ શહરે નાઓના હકુમથી તથા અમિક પોલીસ કમમશ્નર શ્રી સેકટર-
૦૨ સાહબે તથા નાયબ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી ઝોન-૫ સાહબે તથા મદદનીશ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી 
“આઇ” ડિવીઝન નાઓના માર્ગદશગન હઠેળ રામોલ પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા દાખલ થયેલ 
પ્રોડહબબશન ગનુામા પકિાયેલ આરોપી મવરૂધ્િમા મવર્તવારની પાસા દરખાસ્ત તૈયાર કરી 
મોકલી આપતા પીસીબી/િીટીએન/પાસા/૧૫૦૦/૨૦૧૯ તા.૨૬/૧૨/૨૦૧૯ થી પાસા 
અટકાયતી શ્રી ભાગ્યેશ કનૈયાલાલ સોલકંી ઉ.વ.૨૭ િિંો.ડ્રાઇમવિંર્ રહ.ેક્ય/ુ૧૦૧ જીવણપ્રાણ 
રેસીિેન્સી સ્વામીનારાયણ પાકગની સામે નવા નરોિા અમદાવાદ શહરે નાઓને પાસા અટકાયતી 
તરીકે મધ્યસ્થ જેલ રાજકોટ ખાતે રહવેા હુકમ થતા હુકમની બજવણી તા.૨૬/૧૨/૨૦૧૯ ના 
ક.૨૧/૦૦ વાર્ે કરેલ છે ઉપરોક્ત આરોપીને યોગ્ય પોલીસ જાપ્તા સાથે પાસા અટકાયતી તરીકે 
રહવેા મોકલી આપેલ છે 

 
 
 
 
 
 
 

 

જનસાંપકક અધીકારી દ્વારા 
પોલીસ કવમશનરશ્રીની કચેરી, 

અમદાવાદ શહરે 
ટેલીફોન નાંબર  ૨૫૬૩૩૩૩૩ 

કાંટ્રોલરૂમ ટેલી.નાં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, 
૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦ 
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સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશન :  

 

પાસા અટકાયત ટાળવા નાસતી-ફરતી સ્ત્રી આરોપીની પાસા અટકાયત કરતી 
સરદારનગર પોલીસ 

                                                     મે.પોલીસ કમમશ્નરશ્રી અમદાવાદ શહરે નાઓના હુકમ તથા અિીક 
પોલીસ કમમશ્નર શ્રી સેક્ટર – ૨ અમદાવાદ  શહરે  તથા નાયબ પોલીસ કમમશ્નરશ્રી ઝોન- ૪ 

અમદાવાદ શહરે તથા મદદનીશ પોલીસ કમમશનરશ્રી જી. િીવીઝન અમદાવાદ શહરે નાઓએ 
નાસતા – ફરતા આરોપીઓને પકિી લાવવા સચુના કરેલ તે અનસુિંાને સરદારનર્ર પોલીસ 
સ્ટેશન મવસ્તારમા સીની.પો.ઇંસ. સી.આર.જાદવ તથા સેક.પો.ઇંસ. એમ.બી.બારિ નાઓના 
માર્ગદશગન હઠેળ અત્રેના પો.સ્ટે. ના સવેલસં પો.સ.ઇ. આઇ.કે.મોથલીયા તથા સાથેના સ્ટાફના 
માણસો દીપાબેન મકેુશભાઇ ઇંદ્રકેર ઉ.વ.૩૮  રહ-ે ફ્રી કોલોની છારાનગર કુબેરનગર અમદાવાદ 
શહરે નાનીન ેપકિી લાવી સદરી મવરૂધ્િ પાસા દરખાસ્ત તૈયાર કરી મોકલી આપતા મે. પોલીસ 
કમમશ્નરશ્રી અમદાવાદ શહરે નાઓના પાસા અટકાયતી હુકમ ક્રમાકં : 
પીસીબી/િીટીએન/પાસા/૧૪૯૯/૨૦૧૯ તા-૨૬/૧૨/૧૯ આિારે સદરી આરોપીને તા-
૨૬/૧૨/૧૯ ના કલાક - ૨૦/૧૦ વારે્ પાસા અટકાયત કરી પાસા“ હકુમની બજવણી કરી 
મધ્યસ્થ જેલ રાજકોટ ખાતે પાસા તળે અટકાયતમા મોકલી આપેલ  છે. તા- ૨૬/૧૨/૨૦૧૯   

 

પાસા અટકાયતીન ુનામ- દીપાબેન મકેુશભાઇ ઇંદ્રકેર ઉ.વ.૩૮  રહ-ે ફ્રી કોલોની છારાનગર 
કુબેરનગર અમદાવાદ શહરે  

 
કામગીરી કરનાર અધી/કમકચારી-   
(૧) સવેલાંસ પો.સ.ઇ. આઇ.કે.મોથલીયા     (૨) અ.હ.ેકો. સહજેાદખાન કાસમખાન બ.નાં.૭૯૦૧       
(૩) અ.પો.કો.કીશોરસીંહ સરદારસીંહ બ.નાં.૮૧૯૯ (૪) અ.લો.ર.મહશેકુમાર ગોરધનભાઇ બ.ન.૯૬૭                              
(૫)અ.લો.ર.વનરાજભાઇ દેવરાજભાઇ બ.ન.૧૫૦૧ (૬)અ.લો.ર.પરબતભાઇ જેરૂપભાઇ બ.નાં.૧૧૭૮                             
  

નોંધ- સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાતે વર્ક ૨૦૧૯ મા ૯૯ પાસા હુકમની બજવણી કરવામા 
આવેલ છે.   
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ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશન :  

પાસા અટકાયતીને પકડી પાડતી ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશન પોલીસ 

અમદાવાદ શહરે પોલીસ કમમશ્નર શ્રી આમશષ ભાટીયા સાહબે નાઓની સચુનાથી સયંકુ્ત પોલીસ 

કમમશ્નર શ્રી સેક્ટર-૨ શ્રી મનપણુા તોરવણે સાહબે તથા નાયબ પોલીસ કમમશ્નર ઝોન-૫ શ્રી વાસમસેટ્ટી 
રમવ તેજા સાહબે તથા મદદમનશ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી “આઈ” િીવીજન શ્રી.એન.એલ.દેસાઇ સાહબે 
નાઓની સચુના તથા માર્ગદશગન હઠેળ “જાહરે સલામતી અને વ્યવસ્થા” મવરૂદ્ધના કૃત્યો અટકાવવા 
સારૂ અસરકારક પર્લા લેવા કરેલ હુકમ અનસુિંાને અમો પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટર આર.જી.જાિજેા નાઓએ 
“અરમવિંદભાઇ ઉફે અલ્લ ુઇશ્વરભાઇ વાઘેલા(નાિીયા) ઉ.વ.૩૯ રહ:ે રામમસિંર્ની ચાલી, હનમુાનનર્ર, 
સોનીની ચાલી પાસે, ઓઢવ, અમદાવાદ શહરે” નાનો “જાહરેવ્યવસ્થા” મવરૂદ્ધના કૃત્યો કરતો હોય 
સદરી ઇસમ મવરૂદ્ધમા ંપરુાવા ભેર્ા કરી પાસા દરખાસ્ત તૈયાર કરી મે.પોલીસ કમમશ્નર શ્રી. અમદાવાદ 
શહરે નાઓની સમક્ષ સાદર કરતા તેઓ સાહબેે પાસા અટકાયતી નાઓ મવરૂધ્િ પાસા હુકમ ન-ં
PCB/DTN/PASA/1502/19 તા.26/12/2019 અન્વયે હુકમ કરતા મજકુર પાસા અટકાયતીને પો.સ્ટે 
સવેલન્સ સ્કોિગના પો.સ.ઈ શ્રી એસ.જે.ચૌહાણ તથા એ.એસ.આઇ પરથીભાઇ પરુાભાઇ બ.ન-ં૩૧૫ તથા 
લોકરક્ષક ડદગ્વીજયમસિંહ જર્ડદશમસિંહ બ.ન-ં૧૨૭૯૦ એ રીતેના પોલીસ સ્ટાફના માણસો સાથે ઓઢવ 
સોનીની ચાર રસ્તા પાસેથી લોકરક્ષક ડદગ્વીજયમસિંહ જર્ડદશમસિંહ નાઓની બાતમી હડકકત આિારે 
સદરી ઇસમને આજરોજ તા.૨૬/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ પકિી લઇ ઉપરોક્ત પાસા હુકમની બજવણી 
કરી વિોદરા મધ્યસ્થ જેલ ખાતે પાસા અટકાયતી ઇસમને જરૂરી જાપ્તા સાથે મોકલી આપવામા ં
આવેલ છે. 

(૨) 

અમદાવાદ શહરે પોલીસ કમમશ્નર શ્રી આમશષ ભાટીયા સાહબે નાઓની સચુનાથી સયંકુ્ત પોલીસ 

કમમશ્નર શ્રી સેક્ટર-૨ શ્રી મનપણુા તોરવણે સાહબે તથા નાયબ પોલીસ કમમશ્નર ઝોન-૫ શ્રી વાસમસેટ્ટી 
રમવ તેજા સાહબે તથા મદદમનશ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી “આઈ” િીવીજન શ્રી.એન.એલ.દેસાઇ સાહબે 
નાઓની સચુના તથા માર્ગદશગન હઠેળ “જાહરે સલામતી અને વ્યવસ્થા” મવરૂદ્ધના કૃત્યો અટકાવવા 
સારૂ અસરકારક પર્લા લેવા કરેલ હુકમ અનસુિંાને અમો પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટર આર.જી.જાિજેા નાઓએ 
“સમવતાબેન વાિીલાલ ચનુારા ઉ.વ.૬૫ રહ:ે જીનજી ચાલી, સરણીયાવાસ, ઓઢવ, અમદાવાદ શહરે” 
નાનો “જાહરેવ્યવસ્થા” મવરૂદ્ધના કૃત્યો કરતો હોય સદરી બેન મવરૂદ્ધમા ં પરુાવા ભેર્ા કરી પાસા 
દરખાસ્ત તૈયાર કરી મે.પોલીસ કમમશ્નર શ્રી. અમદાવાદ શહરે નાઓની સમક્ષ સાદર કરતા તેઓ 
સાહબેે પાસા અટકાયતી નાઓ મવરૂધ્િ પાસા હુકમ ન-ંPCB/DTN/PASA/1501/19 તા.26/12/2019 
અન્વયે હુકમ કરતા મજકુર પાસા અટકાયતીને પો.સ્ટે સવેલન્સ સ્કોિગના પો.સ.ઈ શ્રી એસ.જે.ચૌહાણ 
તથા અ.હિે.કોન્સ અજીતભાઇ ભીખાભાઇ બ.ન-ં૪૨૯૪ તથા લોકરક્ષક યવુરાજમસિંહ જુવાનમસિંહ બ.ન-ં
૧૨૭૯૧ તથા વ.ુપો.કો માયાબેન રમેશભાઇ બ.ન-ં૩૫૧૫ એ રીતેના પોલીસ સ્ટાફના માણસો સાથે 
ઓઢવ સરણીયાવાસ ચાર રસ્તા પાસેથી વ.ુપો.કો માયાબેન રમેશભાઇ નાઓની બાતમી હડકકત 
આિારે સદરી બેનને આજરોજ તા.૨૬/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ પકિી લઇ ઉપરોક્ત પાસા હુકમની 
બજવણી કરી સરુત મધ્યસ્થ જેલ ખાતે પાસા અટકાયતી બેનને જરૂરી જાપ્તા સાથે મોકલી આપવામા ં
આવેલ છે. 
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ગનુા વનવારણ શાખા :  
    અમદાવાદ શહરે મવસ્તારમા ગનુાડહત પ્રવમૃતઓ અટકાવવાના ઉદેશ્યથી મે. 

પોલીસ કમમશ્ર્નરશ્રી આશીષ ભાડટયા નાઓએ તા.૨૬.૧૨.૧૯ ના રોજ અમદાવાદ શહરેના જુદા 
જુદા પોસ્ટે મવસ્તારમા ં વારંવાર વમલ્કત સબાંધી/શરીર સબાંધી/પ્રોહીબબશનની ગનુાડહત પ્રવમૃતઓ 
કરતા ઇસમો મવરુધ્િ નીચે મજુબની મવર્તે પાસા હુકમ કરવામા ંઆવેલ  છે. 
➢ વસ્ત્રાપરુ પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા એક બહને સાઈકલ લઈને જતા હતા તે દરમ્યાન પોતાની 

એક્ટીવા લઈ આવી સાયક્લ ચાલકબેન ની છેિતી કરનાર તથા લોકોના હાથમાથી 
મોબાઈલફોનની ચીલઝિપ કરનાર ગનુાડહત માનસ િરાવતા ઈસમ નામે અંડકત મહશેકુમાર 
છોટાલાલ  સોની  રહવેાસી- મ.ન.૧૫ મવભાવરી સોસાયટી,મવભાર્ ૧, દેના બેંક્ની સામે, 
વેજલપરુ રોિ જીવરાજ પાકગ અમદાવાદ મવરુધ્િ પાસા વોરંટ જારી કરી ભજુ જેલ ખાતે 
મોકલવાની તજવીજ કરવામા ંઆવેલ છે. 

 

અંડકત મહશેકુમાર છોટાલાલ  સોની  રહવેાસી- મ.ન.૧૫ મવભાવરી 
સોસાયટી, મવભાર્ ૧, દેના બેંક્ની સામે, વેજલપરુ રોિ જીવરાજ પાકગ 
અમદાવાદ  

➢ અમદાવાદ શહરેના વટવા તથા ઈસનપરુ પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા લોકોના મકાનમા 
પોતાના સાર્ડરતો સાથે પ્રવેશ કરી સોના ચાદંીના દાર્ીના તથા રોકિા નાણાની ચોરી કરનાર 
તથા એક્ટીવાની ચોરી કરનાર ગનુાડહત માનસ િરાવનાર ઈસમ નામે બલુબલુ મસરાજ 
અબ્દુલ્લા શેખ રહવેાસી- ર્ણેશનર્રના છાપરા, નારોલ, અમદાવાદ શહરે મળુ વતન ર્ામ- 
મવશાલનર્ર, અ રમવિંદનર્ર,થાના- કામથાના, બબશાલનર્ર જજ.-મસપાહી અર્રતલા આસામ 
પાસા વોરંટ જારી કરી ભજુ જેલ ખાતે મોકલવાની તજવીજ કરવામા ંઆવેલ છે. 

 

બલુબલુ મસરાજ અબ્દુલ્લા શેખ રહવેાસી- ર્ણેશનર્રના છાપરા, નારોલ, 
અમદાવાદ શહરે મળુ વતન ર્ામ- મવશાલનર્ર, અ રમવિંદનર્ર,થાના- 
કામથાના, બબશાલનર્ર જજ.-મસપાહી અર્રતલા આસામ 

 

➢ અમદાવાદ પમિમ રેલ્વે પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા ટે્રનમા મસુાફરી કરતા ઈસમોની નજર 
ચકુવી મોબાઈલ ફોન તથા બેર્ તથા રોકિા નાણાની ચોરી કરનાર ગનુાડહત માનસ 
િરાવનાર ઈસમ નામે સડદક હુસેન ઉફે હોકી અશરફઅલી અંસારી રહવેાસી- મ.ન.૫ દાઉદી 
વોરાના રોજા પાસે, સરસપરુ,અમદાવાદ શહરે મવરુધ્િ પાસા વોરંટ જારી કરી સરુત જેલ ખાતે 
મોકલવાની તજવીજ કરવામા ંઆવેલ છે. 
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સડદક હુસેન ઉફે હોકી અશરફઅલી અંસારી રહવેાસી- મ.ન.૫ દાઉદી 
વોરાના રોજા પાસે, સરસપરુ,અમદાવાદ શહરે  

 
 

➢ અમરાઈવાિી પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા પોતાના સાર્ડરતોની સાથે મળી લોકોની સાથે 
બોલાચાલી અન ેઝઘિો કરી તથા બબભત્સર્ાળો બોલી બેઝબોલના િિંાથી તમેજ તલવાર વિે 
પીઠમા ઈજા કરી ઘિીયાલ પસગ તથા રોક્િા નાણાની લટુ કરનાર તથા લોકોને મોબાઈલફોન 
ઉપર રુમપયા ૨૫ લાખની મારં્ણી કરી જાનથી મારી નાખવાની િમકી આપી અપહરણ કરી 
માર મારી સોનાના દાર્ીના રોકિાનાણા તથા મો.ફોનથી લટુ કરનાર ઝનનુી અને ગનુાડહત 
માનસ િરાવનાર ઈસમ નામે  બલવીરમસર્ ં ઉફે કાલ ુ હનમુાનમસિંર્ ભર્વતમસિંર્ 
રાજાવત(રાજપતુ) રહવેાસી- બી/૪૦૮ નૈયા એપાટગમેંટ ટોલટેક્સની સામે રામોલ અમદાવાદ 
મળુવતન –ર્ામ- બોિદા તા-મમત્રપરુ જજ- સવાઈમાધપુરુ રાજસ્થાન મવરુધ્િ પાસા વોરંટ જારી 
કરી રાજકોટ જેલ ખાતે મોકલવાની તજવીજ કરવામા ંઆવેલ છે.  

 

બલવીરમસર્ ંઉફે કાલ ુહનમુાનમસિંર્ ભર્વતમસિંર્ રાજાવત(રાજપતુ) રહવેાસી- 
બી/૪૦૮ નૈયા એપાટગમેંટ ટોલટેક્સની સામે રામોલ અમદાવાદ મળુવતન –
ર્ામ- બોિદા તા-મમત્રપરુ જજ- સવાઈમાધપુરુ રાજસ્થાન 

 

➢ આ ઉપરાતં અન્ય મમલ્ક્ત સબિંી, પ્રોહીબીશનની પ્રવમૃત સાથે સકંળાયેલ ૬ ઇસમો મળી કુલ્લે ૧૦ 
ઇસમો વવરુધ્ધ પાસા હુકમ કરી તેઓને વિોદરા, રાજકોટ, સરુત જેલ ખાતે મોકલવા તજવીજ 
કરવામા ંઆવેલ છે.  
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પ્રોહીબીશનના ગનુાના આરોપીની અટકાયતની વવગત 

નારોલ પોલીસ સ્ટેશન :  

ઓટોરરક્ષા નાં.જીજે-૨૭-વાય-૮૪૨૩ માાં ભારતીય બનાવટના વવદેશીદારૂની સીલબાંધ 
બોટલ નાંગ-૪૮ રક.રૂ.૨૪૦૦૦/- ની મતાના વવદેશીદારુ સાથે કુલ્લે રક.રૂ.૫૯૫૦૦/- 

ની મત્તાનો મદુ્દામાલ પકડી વવદેશીદારુનો ગણનાપાત્ર કેસ શોધી કાઢતી  

નારોલ પોલીસ  
   મે. પોલીસ કમમશ્નરશ્રી અમદાવાદ શહરે તેમજ સયંકુત પોલીસ કમમશ્નરશ્રી 
સેકટર-૨ સા. શ્રી તેમજ ના.પો.કમમ.શ્રી, ઝોન-૬ સાºશ્રી તેમજ ઈન્ચાર્જ મ.પો.કમમ.શ્રી “કે” િીવીઝન 
સાºશ્રી અમદાવાદશહરે  નાઓએ આર્ામી થટી ફસ્ટગના તહવેાર મનમમતે પ્રોડહબીશનના ગનુાઓ 
શોિવા સારુ કરેલ સચુના અન્વયે પોલીસ ઈન્સપેકટર શ્રી એસ.એ.ર્ોહીલ સાહબે નાઓની સચુના 
તેમજ માર્ગદશગન હઠેળ સવેલન્સ સ્કોિગના હ.ેકો.મહને્રમસિંહ બળવતંમસિંહ બ.ન.ં૩૭૬૮ તથા 
અ.પો.કો.ઈન્રજીતમસિંહ પરબતમસિંહ બ.ન.ં૯૯૫૮ તથા તથા પો.કો.અસ્લમબેર્ નશરુબેર્ 
બ.ન.ં૫૪૨૩ તથા પો.કો.િમગમવજયરાજમસિંહ મેઘરાજમસિંહ તથા બીજા  સ્ટાફના માણસો સાથે પો.સ્ટે 
મવસ્તારમા ંપેટ્રોલીર્મા ંહતા અને ફરતા ફરતા કલાક.૦૦/૩૦ વાર્ે નારોલ વણઝારાવાસ જવાના 
નાકા પાસે આવતા ં સાથેના પો.કો.અસ્લમબેર્ નશરૂબેર્ તથા પો.કો.િમગમવજયરાજમસિંહ 
મેઘરાજમસિંહ નાઓને સયંકુત બાતમી હકીકત મળેલ કે “એક ઓટોડરક્ષા નºંજીજે-૨૭-વાય-૮૪૨૩ 
મા ં એક ઈસમ કેટલોક રે્રકાયદેસરનો ભારતીય બનાવટનો મવદેશીદારુનો જથ્થો બારૈ્કૈશર 
તરફથી ભરી લાવી અત્રે વણઝારા વાસના નાકા પાસે થઈ નારોલ સકગલ તરફ જવાનો છે” જે 
બાતમી આિારે રેઈિ કરી આરોપી રતીલાલ ભેમાભાઈ જાતે પરમાર ઉ.વ.૨૭ િિંો-ડરક્ષાડ્રાઈમવિંર્ 
રહ-ેમ.ન.ં૬ ર્ોકુલિામ સોસાયટી વણઝારાવાસની પાછળ નારોલર્ામ નારોલ અમદાવાદ 
શહરેનાનો ઓટોડરક્ષા સાથે મળી આવતા ં તેમા ંજોતા ંભારતીય બનાવટની મવદેશીદારુ (IMFL) 

ભરેલ બોટલ મવદેશીદારૂ બોક્ષ નરં્-૦૪ જે એક બોક્ષમા ંબોટલ નરં્-૧૨ લેખે કુલ સીલબિં બોટલ 
નરં્-૪૮ ડક.રૂ.૨૪૦૦૦/–તથા મોબાઈલ ફોન –૦૧ ડક.રૂ.૫૦૦/– તથા ઓટોડરક્ષાની ડક.રૂ.૩૫૦૦૦/- 
ર્ણી કુલ્લે ડક.રૂ.૫૯૫૦૦/–ની મત્તાનો મદુ્દામાલ મળી આવતા ં ઉપરોકત આરોપી તથા 
મવદેશીદારુનો જથ્થો આપનાર આરોપીબહને આયેશાબાનો સાજીદખાન પઠાણ રહ.ેમ.ન.ં૦૫ 
આબાદનર્ર સોસાયટી બાર્ેકૌશરની સામે નારોલ અમદાવાદ શહરેનાઓ મવરૂધ્િ નારોલ 
પો.સ્ટે.પ્રોહી ગ.ુર.ન.ં૫૩૩૭/૨૦૧૯ િી પ્રોહીએકટ ક્લમ. ૬૫(એ)(ઇ), ૬૬(૧)(બી), ૧૧૬(બી), 

૯૮(૨)¸ ૮૧ મજુબનો ગનુો રજીસ્ટર કરી પ્રોહીબબશનનો ર્ણનાપાત્ર કેસ શોિી કાઢી પ્રશસંનીય 
કામર્ીરી કરેલ છે. 
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રોમીયોગીરી કરતા આરોપીની અટકાયતની વવગત 

 

સાબરમતી પોલીસ સ્ટેશન :  

સાબરમતી પોલીસ સ્ટેશન “SHE ” ટીમ દ્વારા રોમીયોગીરી કરતા  

બે ઇસમોની કરાઇ ધરપકડ  
 

 
 

 માનનીય પોલીસ કમમશ્નર શ્રી અમદાવાદ શહરે તથા સયંકુ્ત પોલીસ 

કમમશ્નર શ્રી સેક્ટર-૧ સાહબે તથા નાયબ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી ઝોન-૨ તથા મદદનીશ પોલીસ 

કમમશ્નર શ્રી “સી”  ડિમવઝન (I/c એલ ડિમવઝન) અમદાવાદ શહરે નાઓ તરફથી મળેલ સચુના 

તેમજ પોલીસ ઇન્સપેક્ટર શ્રી સાબરમતી પો.સ્ટે. નાઓના માર્ગદશગન હઠેળ સાબરમતી પોલીસ 

સ્ટેશનની “SHE Team”  ના સભ્યો તા.૨૬-૧૨-૧૯ ના રોજ એલ.વી.ઉપાધ્યાય આટસગ એન્િ કોમસગ 

કોલેજ રામનર્ર સાબરમતી પાસે સવારના કોલેજ છુટવાના સમયે ખાનર્ીમા પેટ્રોલીંર્મા ંહતા જે 

દરમ્યાન બે ઇસમો કોલેજમા ંઆવતી જતી મડહલાઓને જોઇ જાહરેમા ંસ્ત્રીની મયાગદા ન જળવાય 

તે રીતે બબભત્સ વતગન કરતા મળી આવતા તે બે ઇસમો નામે (૧) મશવા નરેશકુમાર નેપાલી 

ઉ.વ.૨૦, રહ-ેડહરાજૈન સોસાયટી, ઋષભ પેલેસ પાસે, સાબરમતી, અમદાવાદ શહરે તથા (૨) જનક 

હડરશભાઇ જાદવ ઉ.વ.૨૨ રહ.ેમહાકાળીની ચાલી, કબીર ચોક, સાબરમતી, અમદાવાદ શહરે 

નાઓન ેપકિી સાબરમતી પોલીસ સ્ટેશન સેકન્િ ગ.ુર.ન.ં૩૧૮૩/૧૯ જી.પી.એક્ટ ક.૧૧૦, ૧૧૭ 

મજુબ ગનુો નોંિાવી કાયદેસર કાયગવાહી કરેલ તેમજ આ ઇસમો મો.સા. લઇને આવેલ હોય અને 

તેઓ પાસે ડ્રાઈમવિંર્ લાયસન્સ કે આર.સી. બકુ ન હોય તેઓનુ ંમો.સા. એમ.વી.એકટ ક. ૨૦૭ 

મજુબ જમા લેવામા આવેલ છે. આમ સાબરમતી પોલીસ સ્ટેશનની “SHE” ટીમ દ્વારા મડહલાઓની 

સરુક્ષા માટેની પ્રશસંનીય કામર્ીરી કરેલ છે.  


