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શહર પોલીસ વારા કરવામાં આવેલ

શંસનીય/ન ધપા

કામગીર ઃ-

સમાચાર યાદ ૨૧૬૪/૧૪

saurond/nagar Ÿllaanaa caaoTIlaa paolaIsa sToSanamaaM pkDayaola gaaOmaasa naa gaunhamaaM Collaa Aok vaYa^qaI
vaaonToD AaraopI mahmad huSaOna SafIBaa[ kuroSaInao JDpI paDtI k/a[ma ba`ancaÊ Amadavaad Sahor
Amadavaad SahormaaM ivastarmaaM banata imalkt sabaMQaI gaunaaAao SaaoQaI kaZvaa
tomaj naasata frta AaraopIAao pkDvaa saaru paolaIsa kimaEnarEaI iSavaanaMd Ja saahobanaaAaoAo Aapola
saucanaa AnausaMQaanao

naayaba paolaIsa kimaEnarEaI ihmaaMSau

Sauklaa saahoba tqaa maddnaISa paolaIsa

kimaEnarEaI Aoma.DI.caaOQarI saahoba k/a[ma ba`anca Amadavaad Sahornaa Aaonaa maaga^dSa^na hozL paolaIsa
[nspokTr EaI Aar.baI.raNaa saahobanaa saIQaa maga^dSa^na Anao saucanaa AnauSaar pao.sa.[.EaI
jo.Aona.Jalaa tqaa sTafnaa maaNasaao saaqao poT/aolaIMgamaaM hta drmyaaMna Saahpur imarJapur maTna maako^T
KatoqaI PC javaodKana yaasaInaKana naaAaonaI baatmaI AaQaaro saurond/nagar Ÿllaanaa caaoTIlaa paolaIsa
sToSana II gau.r.naM.3087À2013 pSau QaatkI pNaanaI klama 11³1´ DI.[. Aof.ivagaoro maujbanaa
gaunaamaaM vaaonToD AaraopI mahMmad huSaOna S/o SafIBaa[ kuroSaI ]va.49 rhovaasaI: makana naMbar: 765Ê
imarsaabanaI maaohlatÊ ~Na KuNaIyaa bagaIcaa pasaoÊ SaahpurÊ Amadavaad Sahornaanao CRPC klama
41³1´Aa[ maujba pkDI ATk krvaamaaM Aavaola Co.pkDayaola AaraopI Agaa] Saahpur paolaIsa
sToSanamaaM maara maarInaa gaunhamaaM pkDayaola Co jonaI vaQau puCprC caalau Co.
kalaupur maaobaa[la maako^TmaaMqaI caaorI krolaa maaobaa[la faonanaa jqqaa saaqao bao [samaaonao JDpI paDtI
k`a[ma ba`ancaÊ Amadavaad Sahor
Amadavaad SahormaaM ivastarmaaM banata imalkt sabaMQaI gaunaaAao SaaoQaI kaZvaa tomaj
ATkavavaa saaru paolaIsa kimaEnarEaI iSavaanaMd Ja saahoba naaAaoAo Aapola saucanaa AnausaMQaanao naayaba
paolaIsa kimaEnarEaI ihmaaMSau Sauklaa saahoba tqaa maddnaISa paolaIsa kimaEnarEaI Aoma.DI.caaOQarI saahoba
k/a[ma ba`anca Amadavaad Sahornaa Aaonaa maaga^dSa^na hozL paolaIsa [nspokTr EaI Aar.baI.raNaa
saahobanaa saIQaa maga^dSa^na Anao saucanaa AnauSaar pao.sa.[.EaI jo.Aona.Jalaa tqaa sTafnaa maaNasaao
saaqao poT/aolaIMgamaaM hta drmyaaMna kalaupur masktI maako^Tnaa naaka saamaoqaI e.esa.Aa[. ArivaMdBaa[
saaomaaBaa[ naaAaonaI baatmaI hikkt AaQaaro judI judI caa[naa kMpnaInaa maaobaa[la faona naMga.27
ik.ru.29Ê400À¹ naa maudamaala saaqao AaraopIAao ³1´ ihrona S/o AiEvanaBaa[ caMpklaala Saah ]va.25
rhovaasaI: Gar naMbar AosaÀ8Ê paEva^naaqa SaaoipMga saonTrÊ maamaa klyaaNa caar rsta pasaoÊ inakaola raoDÊ
naraoDaÊ Amadavaad Sahor tqaa ³2´ naama sauroSa S/o vaasaudovaBaa[ gaIQavaaNaI ]va.29 rhovaasaI: Gar naMbar
4Ê pholaao maaLÊ SaukRtI epaT^maonTÊ ela.jI.kaona^rÊ maNaInagarÊ Amadavaad Sahor naaAaonao JDpI paDI
kalaupur paolaIsa sToSananaa fsT^ gaunha rŸsTr naMbar: 104À2014 [pIkao klama 379 maujbanaao gaunhao
DITokT krvaamaaM Aavaola Co.
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ુ નો ગેરલાભ ઉઠાવી ખોટ હક કત આપી મોટ રકમની
મથયે
લ છોકરાના વાલીવારસ પાસેથી મજ ર
માંગણી કરતા ઈસમને પકડ પાડતી ka`[ma baa`nca
ુ
ચના

AmadavaadSahor ka`[ma baa`ncanaa DIsaIpIEaI ihmaaMSau Saukla નાઓની

ુ
જબ
maddnaISa paolaIsa

kimaSnarEaI ka`[mabaa`nca tqaa Ao.saI.pI.EaI saayabarka`[ma saolanaaAaoના માગદશન હઠળઅમદાવાદ
શહરમાં તા તરમાં બનેલ અપહરણ તથા

ુ થયેલ ઈસમો બાબતે
મ

ુ
ુ ક જણાવેલ હોય
મથયે
લ ય તઓને શોધી કાઢવા ભાર વ

ુ
ડાણ વક
તપાસ કર આવા

saucanaa અને માગદશન AaGaaro paolaIsa

[nspokTrEaI ikrNa pTolanaI TImanaa pao.saba.[nsa.rajoSa sauvaoranaa AaoskaoDnaamaaNasaaosaaqaoછે લા ઘણા
સમયથી વટવા િવ તારમાંથી

એક આ દ ય પટલ ઉફ મો ુ ઉ.વ.૨૨ નો તા.૫/૭/૨૦૧૪ ના રોજ

ુ
મ

થયેલ હતો તેની શોધમાં હતા.
આ

ુ થયેલ આ દ ય પટલ ઉફ મો ુના સગાવહાલાઓએ તેની ભાળ મેળવવા
મ

માટ અને કોઈ ય તને તેની ભાળ મળે તો તેની

ણ કરવા માટ તેના ફોટા તથા સગાવહાલાઓના

મોબાઈલ નંબરોની મા હતી દશાવતા પો ટરો છપાવી અમદાવાદ તથા અ ય શહરોમાં
લગાવેલ હતાં.આ દ ય પટલ ઉફ મો ુના સગાવહાલાઓ ઉપર એક અ
આ

હર જ યાઓ ઉપર

યા ઈસમનો ફોન આવેલ

માં

ુ થયેલ આ દ ય પટલ ઉફ મો ુ પોતાના કબ માં હોવા ુ ં જણાવેલ અને જો છોકરો પાછો જોઈતો
મ

હોય તો તેના બદલામાં ુ િપયા દોઢલાખ આપવા પડશે તેવો ધમક ભય ફોન કરલ અને પૈસા ભરવા માટ
બક એકાઉ ટ નંબર આપી ખંડણી માંગેલ હતી. આ છોકરો હમખેમ તેના વાલીને મળે અને આ ખંડણી
ુંગાલમાંથી છોડાવવા માટ .મે

માંગનાર ઈસમોની

ય નો શ ુ કરલ તેમજ બક

ુ
અલ
અને ટકનીકલ ર તે

એકાઉ ટમાં જ ુ ર પડ ે પૈસા પણ ભરવાની તૈયાર કરલ અને માંગણી કરનાર ઈસમ પોતે બરોડા અને
ભ ુ ચ સાઈડથી બો ંુ

ં તે ું જણાવી પોલીસ તેમજ છોકરાના વાલી વારસોને

આ ફોન કરનાર

ુ
મરાહ
કરતો હતો.

ય તએ છોકરાનો પ ો બતાવેલ ન હ

થી ટકનીકલ સપોટના

આધાર તપાસ કરતાં ફોન કરનાર ય તને પકડવામાં સફળતા મળે લ અને આ ફોન કરનાર ય ત maukoSa

klaIrama EaIvaasa³naayaI´ ]va.28 rhovaasaI 25Ê naMdanagar saaosaayaTI iDJlaSaoDnaI saamao naMdanagarsaaosaayaTI
pasao vaTvaaŸ.Aa[.DI.saI. AmadavaadSahor mauLvatna gaama majtaoraÊ lahar ta.laharijllaa oBaID
maQyap`doSa નાને આજરોજ તા.૨૨/૮/૨૦૧૪ ના વટવા ર વે ફાટક પાસેથી દબોચી લીધેલ છે . આ
છોકરો તેના કબ માં હોવા બાબતે તેની ઘિન ટ

maaTo gayaola યાર

ુ થનાર
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ુ
છપરછ
કરતાં તે vaTvaa rolvaosToSana ખાતે naastao krvaa
ુ થનાર આ દ ય
મ

rolvao ટશનની idvaala pr Aok paosTr caaoMTaDola htu tomaa Mઆ

પટલનો faoTao htao tomaaM naIcao ~Na maaobaa[la fauna naMbar tqaa naama laKola hta MjoqaI આ છોકરાના
વાલીવારસો પાસેથી યેનકન

કાર મોટ રકમ પડાવવાનો

લાન કરલ અને તે

લાન

ુ
જબ
પોતાની

pasaonaa maaobaa[la ]prqaI paosTrmaaM laKola naMbarao pOkI maaobaa[લો ઉપર ફોન કર આ છોકરાના વાલીવારસ
સાથે વાત કર તેઓ પાસે પૈસાની માંગણી કરલ અને આ નાણા મેળવવા માટ તેણે

ુ થયેલ છોકરા
મ

ગેની ખોટ મા હતી જણાવેલ હતી KroKr Caokra ivaSao તેની pasa okao[ j maaihtI naqaI.પરં ુ તેણે પૈસા
પડાવવા માટ આ
કોઈ હક કત

ુ ત અજમાવેલા ુ ં જણાઈ આવેલ છે .તેમછતાં આ પકડાયેલ ઈસમ આ છોકરા બાબતે

ણે છે ક કમ? તથા તેણે આ મોડસ ઓપર ડ થી બી

કમ તે બાબતે ઘિન ટ તપાસ

કોઈ નાગ રકોને ભોગ બનાવેલ છે ક

ુ
છપરછ
ચા ંુ છે .

નાયબ પોલીસ કિમશનર
કં ોલ મ, અ’વાદ શહર
પોલીસ કિમશનર વતી.
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