જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૧૦/૧૨/૨૦૧૫

ુ વાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
શહર પોલીસ વારા કરવામાં આવેલ
મોબાઇલ ટાવરોની બેટર ચોર ના

શંસનીય/ન ધપા
ણેક

ુ
ચના
આપેલ

ા ચ,

ા ચનાં નાયબ પોલીસ કિમ ર ી તથા મદદનીશ પોલીસ

ી નાઓએ અમદાવાદ શહર િવ તારમાં બનતાં

કાઢવા સા

સમાચાર યાદ નં.૨૪૭૦/૧૫

ુ હાઓમા નાસતા ફરતા આરોપીને ઝડપી પાડતી ાઇમ

અમદાવાદ શહર ાઇમ
કિમ ર

કામગીર ઃ-

ટુ ધાડનાં િમલકત સંબધ
ં ી

થી પોલીસ સબ ઇ પેકટર આર.આઇ. ડ

ુ હાઓને શોધી

તથા એસ.એન.દસાઇ તથા

ટા નાં માણસો સાથે અમદાવાદ શહરમાં પે ોલીગમાં હતાં. તે દર યાન ગોતા સ યમેવ િવ ટા ચાર ર તા
પાસેથી આરોપી સ યનારાયણ ઉફ સ ુ S/O ગોરઘન
માતાના મંદ રની બા ુ મા ગોતા અમદાવાદ શહર
રાયલા

તે

ુ માવત ઉ.વ.૨૨ રહ. ઠાકોરવાસ જોગણી

ુ
ળવતન
ગામ ુ પાહલી તા.બનેડા પો ટ ુ પાહલી થાના

.ભીલવાડા રાજ થાન નાને ઝડપી પાડલ છે .
પકડાયેલ આરોપીની

ુ
છપરછ
કરતા અગાઉ બે મ હના પહલા ાઇમ

મોબાઇલ ટાવરોની બેટર ઓની ચોર ના નવેક

ટલા

ુ હાઓમા પકડાયેલ અને

િવ તારમા તથા સોલા પો. ટ. િવ તારમા મોબાઇલ ટાવરોની બેટર ઓ ચોરલ તે
હતો આરોપીની

ા ચ ખાતે

બગોદરા પો. ટ.

ુ હાઓમા નાસતો ફરતો

ુ
છપરછ
દર યાન પોતે ભીલવાડા રાજ થાન નો વતની છે અને અમદાવાદમા બે વષ થી

રહ છે અને ગોતા િવ તારમા ભાડથી મકાન રાખી રહતો હતો અને પોતે તથા પોતાના સાગ રતો સાથે જઇ
ુ દા ુ દા િવ તારોમા

મોબાઇલ ટાવરો આવેલ હોય

યા જઇ રાિ ના સમયે મોબાઇલ ટાવરો ની

બેટર ઓની ચોર કર જતા હતા અને પોતાના સાગ રતો અગાઉ પકડાઇ ગયેલ છે અને પોતે પણ અગાઉ
વટવા
ગયેલ છે

આઇડ સી તથા અસલાલી તથા કણભા પોલીસ ટશનોમા બેટર ઓની ચોર ના
યાર સોલા પોલીસ ટશન તથા બગોદરા પોલીસ ટશન ના બે

ુ
નામા
પકડાઇ

ુ હાઓમા નાસતો ફરતો હોય

આજરોજ તેને ગોતા સ યમેવ િવ ટા ચાર ર તા ખાતે ઝડપી પાડલ છે અને સોલા તેમજ બગોદરા પોલીસ
ટશનને સોપવા તજવીજ હાથ ધરવામા આવી છે .
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ુ સાથે એક ઇસમને ઝ બે કરતી એસ.ઓ. . અમદાવાદ શહર
ગેરકાયદસરની પી ટલ તથા બે કાર સ
નાયબ પોલીસ કિમ ર
તથા મદદનીશ પોલીસ કિમશનર
પોલીસ ઇ પેકટર

ી બી.ડ . ડ

ી દપન ભ ન સાહબ

ી બી.સી.સોલંક સાહબ એસ.ઓ. .

ા ચ અમદાવાદ શહર

ાઇમ અમદાવાદ શહર તથા

સાહબ નાઓએ શહરમાં ગેરકાયદસર હિથયારના

તેમજ કોઇ અિન છિનય બનાવ ન બને તેની તકદાર રાખવા
સી.બી.ગામીત તથા પોસઇ

ાઇમ

ી પી.બી.દસાઇ તથા પોસઇ

ુ
ચના
કરલ.

ી વી.એચ. ડ

ુ
નાઓ
શોધી કાઢવા

ુ
ચના
આધાર પોસઇ

ી

તથા ટાફના માણસો સાથે

પે ોલ ગમાં હતા. દર યાન ફરતા ફરતા િવશાલા સકલ ખાતે આવતા સાથેના હ.કો. જયે િસહ િવ મિસહ
ુ
તથા હકો નારિસહ રામિસહ નાઓએ સં કત
બાતમી હક કત આપેલ.

બાતમી હક કત આધાર વોચ કરતા

લીયાકતખાન મીરખાન પઠાણ ઉ.વ.૩૫ ધંધો:વેપાર રહવાસી, મ.નં.૦૩, નળ સરોવર મ

દ ની બા ુ માં,

કા

ગઝડતી માંથી

મ

દથી આગળ, ફતેવાડ , સરખેજ રોડ, અમદાવાદ શહર નો મળ આવેલ.

ુ નંગ-૨ ક. .૨૦૦/- નો
પી ટલ નંગ-૧ ક. .૧૦,૦૦૦/- તથા કાર સ
આરોપીને અટક કર તેના િવ ુ ધમાં હિથયારધારા

ની

ુ ામાલ મળ આવેલ.

થી સદર ું

ુ
જબ
ધોરણસરની કાયવાહ કરલ છે .

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