જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા..૧૨/૧૦/૨૦૧૫ સોમવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
શહર પોલીસ વારા કરવામાં આવેલ

શંસનીય/ન ધપા

ુંબઇ થી બગલોર ખાતે નોકર કરવા ુ જણાવી

કામગીર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૦૫૯/૧૫

ુંબઇ થી ચાલી ગયેલ

ુ તવયની છોકર

ખસાર

ઉ.વ.૨૩ ને અમદાવાદ શહર િવ તારમાંથી શોધી સહ સલામત ર તે તેની બહન ને સૌપી મીસ ગ નો ભેદ
ઉકલતી અમદાવાદ શહર ાઈમ

ા ચ

અમદાવાદ શહર પોલીસ કં ોલ મ તરફથી મેસેજ
નામે િનખત મંહમદશફ
વે ટ

ાઇમ

સાર રહ. ૧૪૯/૨, ફ ટવાલા કં પા ડ, એસ.ટ . રોડ, અપણ નસીગ હોમ, ુ લા,

ુ
બઇ
નાઓ જણાવેલ ક માર બહન નામે ખસાર ઉ.વ.૨૩ નાની

કરવા ગયેલ

બગલોર

આવે છે . તો યો ય મદદ આપશો. ”

ઈ પે ટર

ુ
લાકાત
કરાવવા િવનતી છે સદર ઇસમ

મેસેજ આઘાર ાઈમ

ી ક.એન.પટલ સાહબ નાઓ તરફથી

ી એસ.આર.ટંડલ નાઓની

એ.પી.ચૌધર તથા

ુ
જરાતી

ુ
ચના
મળે લ

આધાર

ાઇમ

ા ચ ખાતે

ી દપન ભ ન સાહબ
ાઈમ

ા ચના પોલીસ

કોડના પો.સ.ઇ

ી

ટાફના માણસો એ સદર મોબાઇલ નંબર પર સંપક કરતાં તેમજ ટાવર લોકશન

ડો/ઓ મહંમદશફ બસિમ લા
ુ ઇ. તેમજ મે
બં

અને સદર ની

ા ચના ડ .સી.પી.

ુ
ચના
અને માગદશન હઠળ તેમના

આઘાર તપાસ કરતાં વાડજ અખબારનગર ખાતેથી
ુ લા વે ટ,

ં પરં ુ મોબાઇલના સંપક દર યાન

થી તે અમદાવાદમાં હોવાની શક પડતો હોય તેની તપાસ કર સંપક કરાવવા િવનતી છે .

મોબાઇલ નંબર ઉપરથી પતો મેળવી ુ બ ુ

તથા એ.સી.પી.

ું ઇ થી બગલોર પાલરમાં નોકર
બ

ુ કહ ગયા બાદ તેનો સંપક નહ થતાં બાદ ધણા સમય પછ મો.નં.

૯૭૨૭૩૯૭૪૩૬ ઉપર સંપક થતાં તે જણાવે છે ક ું બે લોર
ભાષા આવે છે .

ા ચ ને મળે લ ક “ એક બહન

ખસાર વા/ઓ હદરઅલી

ુ
લામ
સૈ
ુ ન શેખ તથા

સાર ઉ.વ.૨૨ રહ. ૧૪૯/૨, ફ ટવાલા ક પાઉ ડ, અપણ નસ ગ હોમ પાસે,
ટ, િવજયનગર,

ુ નપાલીયા
ુ
,

ુ
છપરછ
કરતાં પોતાનો પિત દા ુ પીતો હોય

ુ મ.નં.૩, બગલોર વાળ મળ આવેલ

નાથી કંટાળ જઇ પોતે

ુંબઇ થી બગલોર

જવા માટ િનકળે લ અને બગલોર ન હ જઇ અમદાવાદ આવી રોકાઇ ગયેલ હતી. આ િસવાય બી

કોઇ

ુ હત િવગત જણાવતી ન હોય અને પોતાને કોઇ ફર યાદ કરવાની રહતી ન હોય અને તેની બેન સાથે
ના
પરત

ું ઇ જવા જણાવતાં
બ

સાર નાઓને

ુ િનવેદન લઇ તેમજ મેસેજ કરનાર િનખત ડો/ઓ મહંમદશફ બસિમ લા

ુંબઇ ખાતે લઇ જવા સા ુ સહ સલામત સૌપવામાં આવેલ છે .
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ણ વષથી ૧૨ વષની છોકર ને ખેડા નો ઇસમ અપહરણ કર લઇ ગયેલ
પાડ અપહરણનો ભેદ ઉકલી

ુ
વકની
ધરપકડ કરતી ાઈમ

અમદાવાદ શહરમાં
બનેલ ગંભીર

કારના

તથા એ.સી.પી.
ઈ પે ટર

ઇસમને છોકર સાથે ઝડપી

ાચ

ી/બાળકોના અપહરણ કર ભગાડ જવાના

ુ
નાઓ
શોધી કાઢવા અ વયે

ાઈમ

ા ચના ડ .સી.પી.

ી ક.એન.પટલ સાહબ નાઓ તરફથી મળે લ

ી એસ.આર.ટંડલ નાઓની

ખો ુ ભા તથા પો.કો સ. દ વીજયિસહ

ુ
ચના
આધાર

ુ
નાઓ
બનતા હોય
ી દપન ભ ન સાહબ
ાઈમ

ા ચના પોલીસ

ુ
ચના
અને માગદશન હઠળ તેમના કોડના હડ કો સ. હતે િસહ
ુ ુ ભા નાઓની બાતમી હ કકત આઘાર વટવા પોલીસ ટશન ફ ટ

.ુ ર.નં.૨૨૫/૨૦૧૨ ઇપીકો કલમ ૩૬૩, ૩૬૬ િવગેરના

ુ
જબનાં
નોધાયેલ અપહરણના

ભોગબનનાર છોકર .ઉ.વ.૧૨ રહ વટવા અમદાવાદ ને આરોપી ગલા

આ મારામ ડાભી ઉ.વ.૪૦ રહવાસી,

કાંતાબેન પટલ નાં મકાનમાં, શ તનગર, મોતીપરાના બા ુ માં, શાહવાડ , અમદાવાદ,
ુ
ગામ.બાર વાડા
વાઘાવત, તા.કઠલાલ
અમદાવાદના આ ુ બા ુ ના ઇ ડ
છે લા

ણ વષથી

પાતા રહલ

.ખેડા નાઓ ભગાડ

ુ
નાના
કામે

લઇ ગયેલ.

યલ િવ તારમાં કામ કર યાંજ રહ તેમજ

ુ વતન
ળ

અમદાવાદમાં તેમજ
ુ દા ુ દા ભાડાના મકાન રહ

આરોપી તેમજ ભોગબનનાર છોકર તથા તેની દ કર ઉ.વ.દોઢ વષ

નાઓને આજરોજ શોધી કાઢ આરોપીની ધરપકડ કર આરોપી તેમજ ભોગબનનાર છોકર તથા તેની
દ કર ઉ.વ.દોઢ નાઓને આગળ ની વ ુ તપાસ માટ વટવા પોલીસ ટશન ખાતે સૌપવા તજવીજ કરવામાં
આવેલ છે .

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