જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૧૫/૧૨/૨૦૧૫ મંગળવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
શહર પોલીસ વારા કરવામાં આવેલ

શંસનીય/ન ધપા

કામગીર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૫૦૪/૧૫

ુ સાથે એક ઇસમને ઝ બે કરતી એસ.ઓ. .
ગેરકાયદસરની એક દશી બનાવટની પી ટલ તથા એક કાર સ
અમદાવાદ શહર
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 વટવા પીપળજ ચાર ર તા દવ હોટલ સામે આવતા સાથેના પો.કો
સમીરિસહ

ુ
તાપિસહ તથા પો.કો. નીશારઅહમદ ઉ માનમીયા નાઓએ સં કત
બાતમી હક કત આપેલ.

બાતમી હક કત આધાર વોચ કરતા અ તાફ ઉફ રાજ

s/o ફક રમોહમદ

તે લંગા ( ુ લીમ) ઉવ.૨૫

ધંધો: લોડ ગ ર

ા રહ, મ.નં.૨૩, ઉરવા પાક, મ તાન મ

આવેલ.

ુ નંગ-૧ ક. .૧૦૦/- નો
ગઝડતી માંથી પી ટલ નંગ-૧ ક. .૮,૦૦૦/- તથા કાર સ

ની

દ પાસે, ફતેવાડ , સરખેજ, અમદાવાદ નો મળ

થી સદર ું આરોપીને અટક કર તેના િવ ુ ધમાં હિથયારધારા

ુ ામાલ મળ આવેલ.

ુ
જબ
ધોરણસરની

કાયવાહ કરલ છે . તા.૧૫/૧૨/૨૦૧૫
મેઘાણીનગર પોલીસ ટશનઃમેઘાણીનગર પોલીસ
૩૬૫,૩૪૨,૧૧૪

ુ
જબના

ચાલી છે લા બસ

ુ
ના
ર

ટશન ફ ટ

ટર નંબર ૧૦૧/૧૫ ઈપીકો કલમ

ુ
નાના
કામે ફર યાદ લ મીબહન દશરથભાઈ ભગા

પિત (રહ.અમરપાકની

ટ ડ પાસે મેઘાનીનગર) નાઓની ફર યાદની હક કત એવી છે ક પોપટના

સાસર વાળાએ લ મીબહનનો

ુ

હતેશ (ઉ.વ.૨૦) અને નણંદનો

ઘર આવેલ નહોવાથી રાતના ૨/૦૦ વા યાના

ુ
માર
હતેશના િમ

ુ

પોપટ (ઉ.વ.૨૮) મોડ રાત

ુ
ધી

દલપતભાઈ ઉપર ફોન આવેલ ક

પોપટના સાસર વાળા અમોને ઉપાડ તેમના ગામ શેલડ ટ બા લઈ આવેલ છે અને અમોને ઝાડ સાથે બાંધી
માર માર છે અને કંઈક ગરમ-ગરમ ચોટાડ છે તે
સંભળાવતા લ મીબહનને

હર કરતા

ુ ર
નો

ગે દલપતભાઈએ રકોડ ગ કર ફર યાદ લ મીબહનને
ટર કરવામાં આવેલ અને તા કાલીક શેલડ ટ બા ન કના

પોલીસ ટશન ગાંભોઈ ખાતે મેઘાણીનગર પોલીસે

ણ કર મેઘાણીનગર પોલીસ ટશનની સવલ સની

ુ કડ તૈયાર કર ગાંભોઈ પોલીસ ટશન મોકલી આપેલ અને તપાસ કરતા ભોગ બનનાર હતેશ અને
પોપટ બ ે જણા મળ આવેલ તેઓને

ુ પરછ કરતા પોપટ તથા હતેશ બ ે જણા પોપટની સાસર માં
છ

બસમાં બેસીને ગયેલ અને તેઓ ુ કોઈ અપહરણ થયેલ નથી પરં ુ ઘર ક ા વગર ગયેલ હોવાની
હક કતની

ુ
લને
લીધે લ મીબહને ફર યાદ નોધાવેલ છે .
નાયબ પોલીસ કિમશનર,
કં ોલ મ, અ’વાદ શહર.
પોલીસ કિમશનર વતી.
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