જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૨૨/૧૧/૨૦૧૪ શિનવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
શહર પોલીસ વારા કરવામાં આવેલ

શંસનીય/ન ધપા

કામગીર ઃ-

સમાચાર યાદ ૨૮૬૪/૧૪

વટવા પોલીસ ટશનઃવટવા પો. ટ. ફ. .ુ ર.નં ૩૪૪/૧૪ ઈપીકો કલમ ૩૨૩,૩૭૬,૪૨૦,૩૪ તથા પો કો
એ ટની કલમ ૩,૪

ુ
જબ

ુ
જબના
કામના આરોપી (૧).

તાપભાઈ રઈ ભાઈ દરબાર ઉવ-૪૨ રહ-

ુ વો વટવા તથા (૨). હાદ કભાઈ

એ/૨૬

ુ
ી રામ નગર બ ભાઈનો

એ/૨૬

ુ
ી રામ નગર બ ભાઈનો

તાપભાઈ દરબાર ઉવ-૨૬ રહ-

ુ વો વટવા નાને સીની.પો.ઇ સ. ી એચ. .ચૌધર

સા.નાઓએ

તા.૨૧/૧૧/૨૦૧૪ ના કલાક ૧૩/૩૫ વાગે પકડ અટક કર અટક કર કાયદસરની કાયવાહ કરલ છે .
દાણીલીમડા પોલીસ ટશનઃદાણીલીમડા
૩૬૩,૩૭૬,૩૭૭,૫૦૬(૧), તથા

પોલીસ

ટશન

ફ ટ

ોટકશન ઓફ ચાઈ ડ ફોર સે

.ુ ર.નં-૨૨૫/૨૦૧૪

ઈપીકો

કલમ

ુ
અલ
ઓફ સીસ એ ટ ૨૦૧૨ ની કલમ ૪

ુ
જબના
કામના કામે ફર યાદ ની દકર ઉવ.૧૦ વષ નાની તા:૨૧/૧૧/૨૦૧૪ ના બપોરના ૧૩/૦૦ વાગે
દાણીલીમડા અલ મદ ના મ

ુ વાર હોય મ

દ પાસે

દની આગળ પૈસાની લાલચમાં બેઠલ દર યાન

એક ર ા ાઈવર તેને બોલાવી સદકાના પૈસા પીયા એક હ ર આપવાની લાલચ આપી ર ામાં બેસાડ
ૃ ય કરતા ન કથી માણસો

દાણીલીમડા કચરાના ઢગલા બા ુ કોઈ જગલની
ં
ઝાડ માં લઈ જઈ ખરાબ

પસાર થતાં તેણીને કપડાં પહરાવી અને ર ામાં બેસાડ પરત દાણીલીમડા સરકાર
દઈ આ બાબતે કોઈને

ણ કર છે તો

ુ લની પાસે ઉતાર

નથી માર નાખવાની ધમક આપી જતો રહલ આ વખતે

છોકર એ ર ા જતી હતી તે વખતે તેની પાછળ લખેલ નંબર ૨૪૮૮ વાંચેલ હતો બનાવ સબંધે ફર યાદ એ
પોતાની ફર યાદ આપતાં ઉપરો ત નંબરથી

ુ દાખલ કર ભોગ બનનાર છોકર એ જણાવેલ ર ા નંનો

૨૪૮૮ ની એકલ ય સો ટવેરમાં આ નંબરની ર ાઓ સચ કરાવતા શાહઆલમ ખાતે રહતાં
થકલી અ ેના પોલીસ ટશનનો હ

શીટર અને ઘરફોડ ચોર ઓમાં પકડાયેલ હોય અને નામચીન હોય

થી સવલ સ કોડના માણસો મારફતે તપાસ કરાવડાવી તેને ઓટો ર ા નંસાથે પકડ પાડલ

ઉપરો ત

-૦૧-બીવાય-૨૪૮૮ ની

ુ
વેદ ઉફ થકલી ઉફ ચોર અ જખાન બ ખાન
પઠાણ નાને જોતાં ભોગ

બનનાર સદર ું ઓટો ર ા ચાલક ુ ં જણાવેલ વણન
આવેલ અને સદર ની ધિન ટ

વેદ ઉફ

ુ
છપરછ
કરતાં પોતે

ગે ખરાઈ કરતાં તેનો એક દાંત
ુ
ુ
નાની
ક લાત
કરતાં સદર

ુ
ટલ
જણાઈ

વેદ ઉફ થકલી ઉફ

ુ
ચોર સન/ઓફ અ જખાન બ ખાન
પઠાણ (ઉ.વ.૩૫) (રહ,શાહનગર બોરા એસટ ડ ની ગલીમાં
ચોક દારબાવાની દરગાહની સામે શાહઆલમ)ને ઉપરો ત
વાગે પકડ અટક કરવામાં આવેલ છે . હાલમાં આ

ુ
નાના
કામે તા.૨૨/૧૧/૨૦૧૪ બપોરના ૨/૩૦

ુ
નાની
વ ુ તપાસ ચા ંુ છે .

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