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અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
શહર પોલીસ વારા કરવામાં આવેલ

શંસનીય/ન ધપા

કામગીર ઃ-

સમાચાર યાદ ૨૨૯૩/૧૪

ુ નંગ-૬ સાથે એક ઇસમને ઝ બે કરતી એસઓ
ગેરકાયદસર હિથયાર તથા કાર સ
સીપી
એસીપી

ી એ.ક.શમા તથા નાયબ પોલીસ કિમ ર

ી બી.સી.સોલંક એસ.ઓ. .

તકવાદ ઇન ટુ

ી હમાં ુ

ાઇમ અમદાવાદ શહર નાઓની

ુ
ચના

ાઇમ
ુ લા

ાઇમ

ા ચ તથા

ુ
જબ
તા તરમાં આવેલ

ુ ધાને અમદાવાદ શહરમાં કોઇ અિન છિનય બનાવ ન
ગે તેમજ ગણેશ િવસ ન અ સં

બને તેની તકદાર રાખવા સા ુ તેમજ કટલાક ઇસમો ગેરકાયદસર હિથયારના

ુ
નાઓમાં
અગાઉ પકડાયેલ

હોઇ અને હાલમાં સ ય જણાતા હોઇ તેવા શ સોને શોધી કાઢવા તથા એસઓ ને લગતા હડની કામગીર
કરવા સા ું પોસઇ

ી ક.એચ.રાઠોડ નાઓ પોતાના કોડના માણસો સાથે આજરોજ તા.૦૮/૦૯/૨૦૧૪ ના

રોજ સઘન પે ોલ ગમાં હતા. અને ટાફના માણસો થક મળે લ બાતમી હક કત આધાર એક ઇસમ નામે
ુ ન અમીર

સાર ઉવ.૫૫ ધંધો: કપડા ુ ં કલરકામ રહ, મોટા

ુ
નારાવાસની
સામે, બ તાનની પાસે,

ુ , વટવા, અમદાવાદ શહર નાને વટવા બીબી તળાવ ચાર ર તા ખાતેથી એક દશી બનાવટની
નવા રા
ર વો વર ક. .૫૦૦૦/- તથા
હિથયારધાર
વષની

ુ
જબ
ધોરણસરની કાયવાહ કરલ છે . ઉપરોકત ઇસમ અગાઉ નાક ટ સ ના

લની સ

રાખવાના

વતા કાટ જ નંગ-૬ ક. .૬૦૦ ની સાથે પકડ અટક કર તેના િવ ુ ધમાં

ભોગવી

ુ
કલ
છે તેમજ અગાઉ સને ૨૦૧૧ માં ાઇમ

ુ
નામાં
પણ પકડાયેલ હતો.

હિથયાર તથા કાટ જ

ુ સબબ ૧૨
ના

ા ચમાં બે ગેરકાયદસર હિથયાર

ાંથી અને કોની પાસેથી લાવેલ છે તે

બાબતેની આગળની વ ુ તપાસ પોસઇ ક.એચ.રાઠોડ એસ.ઓ. . નાઓ ચલાવી રહલ છે .

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