જનસંપક અધીકાર

ારા

પોલીસ કિમશનર ીની કચેર , અમદાવાદ શહર
ટલીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
કં ોલ મ ટલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦,૨૫૬૩૦૩૦૦,૨૫૬૩૦૪૦૦

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
ુ વાર

તા.૨૧/૧૧/૨૦૧૪
અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
શહર પોલીસ વારા કરવામાં આવેલ

શંસનીય/ન ધપા

કામગીર ઃ-

સમાચાર યાદ ૨૮૫૪/૧૪

ુ
નામાં
નાસતા ફરતા

છે લા ચાર વષથી અપહરણના

એક ઇસમને ઝ બે કરતી એસ.ઓ. . અમદાવાદ શહર
મદદનીશ પોલીસ કમીશનર
નાઓએ મીલકત સંબધી બનેલ

ી બી.સી.સોલંક

ાઇમ અમદાવાદ શહર

ુ શોધી કાઢવા તેમજ નાસતા ફરતા આરોપીઓને પકડવા સા ુ
ના

ુ ધાને અમદાવાદ શહર િવ તારમાં પોસઇ
અ સં

કરલ.

એસ.ઓ. .

ી એ.ક.વડ યા નાઓ

ટાફના માણસો સાથે

ુ ના વાડજ સકલ લ મી ડર પાસે આવતા

ુ
પે ોલ ગમાં હતા. દર યાન પે ોલ ગ ફરતા ફરતા નારણ રા

સાથેના હડ કો સ. જગદ શ ુ માર ભાઇલાલભાઇ તથા હડ કો સ. મ રુ વજિસહ રા

િસહ નાઓએ સં ુ ત

બાતમી હક કત આપેલ ક, “ એક ઇસમ નામે યોગેશભાઇ ઉ મભાઇ રહ, દશનિસગની ચાલી,
અમદાવાદ નાનો ક

ણે શર ર કાય

ુ કલર ુ ં શટ તથા વાદળ કલર ુ

ુ ના વાડજ,

સ પે ટ પહરલ છે . તે ઇસમ

ુ પોલીસ ટશનના ફ. .ુ ર.ન. ૫૫૨/૨૦૦૯ ઇપીકો કલમ ૩૬૩, ૩૬૬ િવગેર ના
નારણ રા
હોય અને પોતાની ધરપકડ ટાળવાસા ુ અમદાવામાંથી બી

ુ
ચના

ુ હામાં સંડોવાયેલ

કોઇ જ યાએ રહવા જતો રહલ છે અને તે

ુ તરફના રોડથી ચાલતો આવી અ ે થઇ દશનિસગની ચાલી તરફ જવાનો છે “
અ ે વખતે ઉ માન રા
હક કત આધાર યોગેશભાઇ ઉ મભાઇ કદાર ઉવ.૩૧ ધંધો:નોકર રહ હાલ: મોતીલેમ કંપનીમાં, મોડલેમ
કંપની સામે,કોસા ચોકડ પાસે,
કં પાઉ ડ,

.આઇ.ડ .સી. િવસનગર તથા દશનિસગની ચાલી, ઉ ધનગર, સોરાબ

ુ ના વાડજ, અમદાવાદ નાનો મળ આવેલ. સદર ઈસમને નારણ રા
ુ પોલીસ

ફ. .ુ ર.ન. ૫૫૨/૨૦૦૯ ઇપીકો કલમ ૩૬૩, ૩૬૬ િવગેરના કામે
રહતી

ુ
મીત
કૌર નામની છોકર ને પોતે

તે ૧૮ વષથી

ેમ કરતો હોઇ

ટશનના

ુ
છતાં
તેણે જણાવેલ ક, પોતાની ચાલીમાં

થી સને ૨૦૦૯ માં લઇને ભાગી ગયેલ હતો અને

થી પોતાની િવ ુ ધમાં આ ફ રયાદ દાખલ થયેલાની હક કત જણાવેલ.

દરની હોઇ

સદર ને આજરોજ તા.૨૧/૧૧/૧૪ ના કલાક ૧૪/૧૦ વાગે સીઆરપીસી કલમ ૪૧(૧) એ

થી

ુ
જબ
અટક

ુ પોલીસ ટશન તરફ મોકલી આપવામાં આવેલ છે .
કરવામાં આવેલ છે . અને આગળની તપાસ નારણ રા
ગેરકાયદસર ર તે

ુ
સણખોર
કર અમદાવાદ શહરમાં રહતા

બે બાં લાદશી નાગર કોને ઝ બે કરતી એસઓ
મદદનીશ પોલીસ કમીશનર
તથા પોલીસ ઇ પેકટર

ી એસઓ

ાઇમ

ી બી.સી.સોલંક , એસ.ઓ. . ાઇમ

ાઇમ

ાં ચ નાઓની

ાં ચ, અમદાવાદ શહર

ુ
ચના
અને માગદશન હઠળ એસઓ

ાઇમના પો.સ.ઇ. ી એ.ક.વડ યા તથા કોડના માણસો સાથે અમદાવાદ શહર િવ તારમાં પે ોલ ગ માં
હતા. દર યાન ડ .સી.બી. પોલીસ ટશન સે. .ુ ર.નં.૩૦૬૦/૧૩ ધી આ સ એ ટ કમલ ૨૫(૧)બી,એ
કામના બાં લાદશી આરોપીઓ (૧)
રાક

ુ
લહશન
સ/ઓ

ુ ામ યા

તા.૨૦/૧૧/૨૦૧૪ ના રોજ તે

ુ ખાન @ સલમાન સ/ઓ નયનખાન

તે શેખ નાઓ ઉપરોકત
ુ
નામાં
થી

ુ
નામાં
સાબરમતી સે

ુ
જબના

તે ખાન તથા (૨)
લ

લમાં હોઇ

ટલ હોઇ અને તેઓ બાં લાદશી નાગ રક હોઇ અને તેઓ પાસે

1

કોઇ ભારતમાં રહવાના પાસપોટ ક િવઝા ન હોઇ
તેઓને ભારતમાં રહવા

ગેના કોઇપણ

થી તેઓને

ટાફના માણસોની મદદથી અ ે લાવી

તના પાસપોટ અગર તો િવઝા માંગતા તેઓ બં ે પોતાની પાસે

નહ હોવા ુ ં અને છે લા કટલાક વષ થી કલક ા તરફની બોડરથી ગેરકાયદસર ર તે ભારતમાં
કર કામધંધો કરવા અથ આવેલ છે અને
સ/ઓ નયનખાન
ગામ: બ

ઓ ુ ં વારાફરતી નામ ઠામ

ુ
છતાં
નં.(૧)

ુ ખાન @ સલમાન

તે ખાન ઉ.વ.૩૬ ધંધો: હાલ બેકાર રહ હાલ, અમદાવાદ શહર રખડતો.

ુ રુ તા.માધોપસા

.નોડાઇલ, બાં લાદશ તથા નં.(૨) રાક

ુ
સણખોર

ુ
લહશન
સ/ઓ

ુ વતન
ળ

ુ ામ યા

તે

શેખ ઉ.વ.૨૫ : હાલ બેકાર રહ હાલ, અમદાવાદ શહર રખડતો.

ુ વતન ગામ: લ કર રુ તા. કામ
ુ
ળ
રુ

ુ
. લના
, થાના:તેરોહાદા, બાં લાદશ ના હોવા ુ ં જણાવેલ અને

ટ ા બાદ ગમે યાં અમદાવાદ મકાન

ભાડ લઇ રહવાના હતા િવગેર હક કત જણાવેલ.
િવઝાએ ભારત દશમાં ગેરકાયદસર ર તે

થી બાં લાદશી નાગ રક હોવા છતાં વગર પાસપોટ

વેશ કરલ હોય સદર બં ે બાં લાદશી નાગ રકોને આજરોજ

તા.૨૧/૧૧/૨૦૧૪ ના કલાક ૧૬/૦૦ વાગે ડ ટઈન કરલ છે .

[glaIMSa darunaI hora forI krnaar ku#yaat AkbarAlaI ]fo^ kalau saOyad naao saagarIt tbaroj
Aalama ]fo^ Sao+I Collaa Aok vaYa^ qaI vaaonToD haoya ivaSaalaa sak^la vaojlapur KatoqaI 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 saahobanaa AaoAo Aapola
saucanaa AnausaMQaanao tomaj k/a[ma ba`ancanaa ]cca AiQakarIAaonaa maaga^dSa^na hozL paolaIsa [nspokTr
Aar.baI.raNaa saa.tqaa Ao.Aosa.Aa[.EaI Ao.Aosa. prmaar tqaa tqaa sTafnaa maaNasaao saaqao
poT/aolaIMgamaaM hta drmyaaMna ivaSaalaa sak^la pasaoqaI pao.kao.javaodKana yaasaInaKananaaAaonaI baatmaI
AaQaaro AaraopI Aalama ]fo^ Sao+I maaohMmad hnaIf SaoK ]va.34 rho.Gar naM.38Ê AlaASad pak^Ê jlak
flaoTnaI baajumaaMÊ juhapuraÊ Amadavaad Sahor naanao saIAarpIsaI klama 41³1´Aa[ maujba pkDI ATk
krvaamaaM Aavaola Co.jonaI puCprC drmyaaMna KaoKra paolaIsa sToSana p`aohI gau.r.naM.5011À2014 QaI
p`aohI AokT klama 66³baI´Ê 65³Ao¹[´Ê 116³1´Ê 81 maujbanaa gaunaamaaM vaaonToD haovaanau jNaavaola
Co.AagaLnaI vaQau puCprC caalau Co.

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

2

