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.૦૧/૧૨/૨૦૧૪ સોમવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
શહર પોલીસ વારા કરવામાં આવેલ

શંસનીય/ન ધપા

કામગીર ઃ-

સમાચાર યાદ ૨૯૩૫/૧૪

વટવા પોલીસ ટશન
વટવા પોલીસ ટશન
(એ)

સેક ડ . .ુ ર.નં.૩૫૩૩/૨૦૧૪ ધી આમ એ ટ કલમ ૨૫(૧) (બી)

ુ
જબ
કામના આરોપીઓ (૧) સો ુ સન/ઓફ ગો ુ લિસગ નારાયણિસગ

તે ભદોર યા ઉવ ૨૯ રહ

ુ
.ધન ભાઇ સથવારાના મકાનમાં મેલડ માતાના મંદ રપાસે હવાડા ચોક ધં કા
ુ થા ુ િમયાણા
િસયાના ચોરાહા તા કો

અમદાવાદ

ુ મ ય દશ નાની પાસેથી પટની ફટમાંથી એક દશી હાથ
ના

લો

બનાવટનો તમંચો અને તેના પટના ખસામાંથી ૦૭

ુ મળે લ
વતા કાર સ

ના નીચેના ભાગે 8MM K F

ુ લખેલ છે તેમજ રોકડ ુ િપયા ૨૦૦૦/ અને એક સેમસંગ મો.ફોન મળ આવેલ
૯૬૯૪૭૭૩૪૪૧નો હોવા ુ જણાવે છે

ની ક ુ ૫૦૦/૦૦ ગણાય (૨)

ભમરિસગ તોમર ઉવ ૩૨ રહ ગામ િશકર કા

ુ તા. બા
રા

લો

નો કનેકશન નંબર

ભાતિસગ સન/ઓફ જમનાદાસ
ુ
રના
મ ય દશ નાની પાસેથી શટ

નીચે પટની ફટમાંથી એક દશી હાથ બનાવટનો તમંચો અને તેના પે ટના ખસામાં ૦૩
મળ આવેલ

ુ ગામ

ુ
વતા કાર સ

ના નીચેના ભાગે 8MM K F લખેલ છે તથા એક નોક યા મો.ફોન ક ુ ૫૦૦/૦૦ તેમજ
ા કચર ુ

પસમાંથી ાયવીગ લાસસંસ ,ઇલેકશનકાડ,એટ એમ કાડ નંગ -૨ તથા પાનકાડ તથા િ વેણી
આઇ કાડ મળ આવેલ (૩) અિનલ સન/ઓફ રામિનવાસ
ુ તા. બા
કા રા

લો

ીચંદ

તે ઓઝા ઉવ ૨૭ રહ. રહ ગામ િશકર

ુ
રના
મ ય દશ ના શટના નીચેના ભાગે પટની ફટમાં

બનાવટનો તમંચો મળ આવેલ અને તેના પટના

ખસામાંથી ૦૪

પાવેલ એક દશી હાથ

ુ મળે લ
વતા કાર સ

ના નીચેના

ભાગે 8MM K F લખેલ છે તેમજ એક સેમસંગ મો ફોન મળે લ ક ુ ૫૦૦/૦૦ તેમજ તેની પાસેથી રોકડ ુ
૧૮૦૦/૦૦ (૪) ભોલેિસગ @ ભો ુ સન/ઓફ જડલિસગ
ં
ુ થાના.અટર
ગામ.ખંડર કા બડા રા
પાછળના ભાગે

કાશિસગ

તે ભદોર યા ઉવ.૨૦ રહ.

લો ભ ડ મ ય દશ નાની પાસેથી શટની નીચે પટની ફટમાં

પાવેલ એક દશી હાથ બનાવટનો તમંચો મળ આવેલ અને તેના પટના ખસામાંથી ૦૬

ુ મળે લ
વતા કાર સ

ના નીચેના ભાગે 8MM K F લખેલ છે તેમજ એક સેમસંગ મો ફોન ક ુ ૫૦૦/૦૦

ુ નંગ ૨૦
થી તમામ ઇસમો પાસે વગર પરવાને દશી તમંચાઓ નંગ ૪ ક ુ ૧૦,૦૦૦/૦૦ તથા કાર સ
ક ુ ૩૦૦૦/૦૦ ના તથા બોલેરો

પ નંબર MH-34-AA-2410 નો ચેચીસ નંબર MA1PL2GHKBZE

79660 ENG NO GHB4E49197 નો છે તે બોલેરો
૪,૧૯,૮૦૦/૦૦ ના

ુ ામાલ સાથે મળ

પની ક ુ..આશર ૪,૦૦,૦૦૦/૦૦ ગણી

ુ લે

આવતા ઉપરો ત તમામ આરોપીઓને સીની.પો.ઇ સ., ી

એચ. .ચૌધર સાહબ નાઓએ તા.૨૯/૧૧/૧૪ ના કલાક ૧૫/૩૦

વાગે પકડ અટક કર કાયદસરની

કાયવાહ કરલ છે .
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Amadavaad Sahor tomaj isaQQapur paTNa Kato GarfaoD caaorIAaonao AMjama Aaptao vaaonToD
AaraopI [marana fkIrnao 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 EaI Aar.baI.raNaa tqaa hoD kaonsTobala hYa^dkumaar manaaohrBaa[ tqaa
sTafnaa maaNasaao saaqao poT/aolaIMgamaaM hta drmyaaMna sauBaaYaiba`j sak^la Aar.TI.Aao sak^la
Aosa.TI.basa sTaop Kato PC mahotabaŸ laxamaNaŸ naaAaonaI baatmaI AaQaaro AaraopI
[maranaSaa S/o AnavarSaa idvaana³fkIr´ ]va.28 rhovaasaI: hala:¹ CIpavaaDÊ maumataJbaona
sarfrajBaa[ naa makana maaMÊ maamalatdar kcaorInaI paCLÊ kDI ta:¹ kDI Ÿllaao: gaaMQaInagar
mauL rho: tahIrpura maaohllaaÊ paolaIsa laa[nanaI baajumaaM isaQQapurÊ talaukao: isaQQapur Ÿllaao:
paTNa naanao pkDI paDvaamaaM Aavaola Co. jonaI puCprC drmyaana to isaQQapur saITI paolaIsa
sToSana Kato GarfaoD caaorInaa saat gaunhaAaomaaM saMDaovaayaola Co Anao Amadavaad Sahor Kato
caaMdKoDa ivastarmaaM GarfaoD caaorInao AMjama AapI Aaj idna sauQaI naasatao frtao rhola Co. jo
AMgao vaQau puCprC tpasa caalau Co.

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