જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૦૨/૦૧/૨૦૧૬ શિનવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
શહર પોલીસ વારા કરવામાં આવેલ

શંસનીય/ન ધપા

કામગીર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૦૯./૧૬

AphrNa tqaa KMDNaInaa gaunaanaa rIZa AaraopInao tmaMcaaoÊ dsa kartusaao saaqao
JDpI paDtI k/a[ma ba`anca.
naayaba paolaIsa kimaSnarEaI tqaa maddinaSa paolaIsa kimaSnarEaIÊ k/a[ma
ba`ancaÊ Amadavaad Sahor naaAaoe pao.[nsa.esa.ela.caaOQarI naaAaonao Amadavaad SahormaaM
kao[ BaaMgafaoDIyaa p`vaRit na qaaya to saaruM gao.ka.naa hiqayaaraonaI horaforI krta [samaaonao SaaoQaI
kaZI toAao ivaruQQamaaM sa#t kaya^vaahI krvaa saaruM Aapola saucanaaAao AnausaMQaanao pao.[nsa.EaI
esa.ela.caaOQarI naaAaoe skaoDnaa AiQa.tqaa maaNasaaonao Aapola saucanaa AaQaaro skaoDnaa
pao.sa.[.EaI saI.baI.caaOQarI tqaa pao.sa.[.EaI DI.esa.gaaoihla tomaj sTafnaa maaNasaao
Amadavaad Sahor ivastarmaaM poT/aolaIMgamaaM hta drmyaana ho.kao.isaQQarajsaIMh maihpalasaIMh
naaAaonao maLola caaokksa baatmaI hikkt AaQaaro AaraopI jmaalauid`na ]fo^ jmaala ]fo^ duQaI DÀ0
sajjnaBaa[ baagavaana ]va.50Ê QaMQaao vaoparÊ rho.makana naM.406Ê caaoqaao maaLÊ klaasaIk
ivakTaorIyaaÊ maaotI baokrInaI paCLÊ juhapuraÊ Amadavaad Sahor naanao rajnagar Kmaasaa Saak
maako^T AagaL jahor raoD ]pr Kmaasaa Amadavaad Sahor KatoqaI ek doSaI haqa banaavaTnaao
tmaMcaao tqaa Ÿvata kartusa naMga 10Ê maLI kullao ikM.rau.2Ê000.00 naa AignaSas~ao saaqao pkDI
paDI kayadosarnaI kaya^vaahI krola Co.
Aa pkDayaola AaraopI jmaalauid`na ]fo^ jmaala ]fo^ duQaI naanaao Agaa]
rajnagar Saak maako^TmaaM kao[ vaoparI ]pr KunanaI kaoSaISanaa gaunaamaaM pkDayaola Co tomaj to
]praMt jmaalapur Saak maako^Tnaa vaoparI ihralaala maarvaaDInau AphrNa krI tonao gaaoMQaI raKI
maar maarI rau.50 laaKnaI KMDNaI maagavaanaa gaunaamaaM sanao 2014 naa vaYa^maaM pkDayaola
Co.pkDayaola AaraopI Aa hiqayaar AphrNa tqaa KMDNaInaa gaunaanao AMjama Aapvaa laavaola
htao prMtu jo to vaKto vaoparI ihralaala maarvaaDI nauM AphrNa krvaamaaM purta saaqaIdarao maLI
jta Aa hiqayaarnaao paoto ]pyaaoga krola nahIM Anao saMtaDInao raKI maukola.
hala AaraopI pasaoqaI maLI Aavaola ipsTla tqaa kartusa sabaMQao gaunaao
daKla krI kayadosar kaya^vaahI haqa QarvaamaaM Aavaola Co Anao Aa gaunaanaI AagaLnaI vaQau
tpasa caalaumaaM Co.
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િનણયનગરના ં

ુ -ટોળક ના બે સાગર તોને ઝડપી પાડતી અમદાવાદ શહર, ાઈમ
ડા
અમદાવાદ શહર

અમદાવાદ શહરમાં

ાઈમ

ા ચના મદદનીશ પોલીસ કિમ ર

ુ
ડાગીર
કરતાં ત વો ને શોઘી કાઢવા આપેલ

એસ.આર.ટંડલ નાઓના

ુ
ચના
અને માગદશન

ુ
જબ
પો.સ.ઇ

ી ક.એન.પટલ નાઓએ

ુ
ચના
આઘાર પોલીસ ઈ સપેકટર

થયેલી

ી

.એન.ચાવડા તેમજ અ.હ.કો અ ુ ણભાઇ

ભગવાનભાઇ નાઓ ટ મ સાથે અમદાવાદ શહર િવ તારમાં પે ોલ ગમાં હતા. દર યાન
સંજય અભેિસહ

ા ચ

ટાફના પો.કો

નાઓને મળે લ બાતમી હક કત આધાર િનણયનગર િવ તારમાં કટલાક સમયથી સ ય

ુ ટોળક ના સાગર ત 1. સ ી વનરાજભાઇ ચાવડા ઉ.વ.૨૧ રહવાસી. હાલ-૯ આનદઘામ
ડા

સોસાયટ , ગીતા ુ લ પાસે, રાણીપ, અમદાવાદ
તેમજ 2. રમેશ ુ માર ઉફ માઘવ કા

ુ રહ. 325, મોટોમાઢ, હર રા
ુ અસારવા અમદાવાદ.
ળ

ચૌહાણ ઉ.વ.૩૩ ઘઘો. નોકર રહવાસી. એ-3 અ રપાક સોસાયટ ,

ચેન રુ બસ ટોપ સામે, ચેન રુ રાણીપ, અમદાવાદ

ુ રહ. ગામ.સાદરા તા..
ળ

ુ
ડાગીર
કરતો હોય અને ગણેશ

સદર આરોપીઓ િનણયનગર િવ તારમાં ઘણા સમયથી
સોની ઉ.વ.17 નાઓને ગયા

ગાંઘીનગર.

ુ
ઘવાર
રા ીનાં દસ ીસ વાગે તેની માતા સાથે િનણયનગર સેકટર -8 ની

સોસાયટ ના ચોક ઉભેલ અને સોસાયટ માં રહતા અમીત રાવલ નાઓ તેને લઇ સોસાયટ ની બહાર જતાં
ગણેશને આરોપીઓએ માર મારવા ુ શ ુ કરલ અને ગણેશે

ુ
ુ કરતાં થાનીક રહ શો ભેગા થતાં
મા
મ

ગણેશને છોડાવેલ અને આરોપીઓ તેના િમ ો સાથે યાંથી ભાગી ગયેલ અને
હો પીટલ ખાતે લઇ ગયેલ

યાર બાદ વાડજ પોલીસ

થાનીક લોકો ગણેશને

ટશન ખાતે ફર યાદ નોઘાયેલ હોય સદર

આરોપીઓને પકડ પાડ વાડજ પોલીસ ટશન ખાતે સોપવામાં આવેલ છે .

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