જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૨૧/૦૫/૨૦૧૬ શિનવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
શહર પોલીસ વારા કરવામાં આવેલ

શંસનીય/ન ધપા

કામગીર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૯૩૭/૧૬

દશી તમંચો નંગ-૧ તથા મોટા કાટ ઝ નંગ-૪ સાથે એક ઇસમને ઝડપી પાડતી અમદાવાદશહર

ાઇમ

બા ચ,
અમદાવાદ શહર
પોલીસ કિમ ર

ટુ , ધાડ,

ુ હા બનતાં અટકાવવા સા
ડ

ા ચના સં કુ ત પોલીસ કિમ ર

ી, તથા મદદનીશ પોલીસ કિમ નર

ગેર કાયદસર હિથયારો રાખી
અિધકાર ઓને

ાઇમ
ન
ુ નાં

ી, તથા નાયબ

ી નાઓએ નાઓએ અમદાવાદ શહર િવ તારમાં

ુ હાઓ બનતાં હોય

ુ હાઓ શોધી કાઢવા તથા

તેમજ નાસતા ફરતાં આરોપીઓને શોધી કાઢવા સા

ચ
ુ ના આપેલ.

અ સ
ુ ધાને

ાઇમ

ાઇમ

ાંચના પોલીસ સબ ઇ પેકટર

તથા પો.સ.ઇ સ. ી એસ.એન.દસાઇ તથા બી

ાંચના

ી આર.આઇ.

ટાફનાં માણસો સાથે અમદાવાદ શહર

િવ તારમાં પે ોલીગમાં હતાં. તે દર યાન મળે લ બાતમી હ કકત આધાર શાહ રુ રાહત ચાર ર તા
ઉપરથી

આરોપી

લા ુ અ સાર

રહ.ગામ

ભટ

ચરોલી,

. લ
ુ તાન રુ ા

ઉતર દશ

નાને

તા.૨૦/૦૫/૨૦૧૬ ના રોજ પકડ અટક કર , તેની પાસેથી દશી હાથ બનાવટનો દશી તમંચો નંગ:-૧
તથા મોટા કાટ ઝ નંગ-૪ સાથે મળ આવતાં તપાસ અથ કબ
સદર પકડાયેલ આરોપીની

કરવામાં આવેલ છે .

છ
ુ પરછ કરતા અમદાવાદમા

ઘર બેઠ ા િસલાઇ કામ કર છે . અને અગાઉ એકાદ મ હના પહલા

મથી રહ છે. અને

રુ ત ર વે પોલીસ

ટશન મા

મોબાઇલ ચોર ના કસમા તથા ચારક વષ પહલા ગોમતી ર
ુ પોલીસ ટશનમા મારામાર ના કસ મા
પકડાયેલ છે અને મળ આવેલ હિથયારો પોતાને મહોલા મા રહતા અ તાફ નામના માણસ સાથે
અદાવત હોય તેને ડરાવવા માટ એક વષ પહલા પોતાના વતન ગામ: ભટ

ચરોલી તા. .

લ
ુ તાન રુ ઉતર દશ મા રહતા લા ુ અ સાર નામના માણસ પાસેથી લાવેલ અને પોતાના પાસે
રાખી

કુ લ અને પોતાની પાસે રાખી લઇ આવતા ગોમતી રુ િસ વર મીલ

પાડલ છે . અને આવા બી
બાબતે ાઇમ

ક લા હથીયાર છે ક કમ તથા બી

ણ ર તા પાસેથી પકડ

કટલા આવા

ુ હા કરલ છે. તે

ા ચ તપાસ ચલાવી રહલ છે.

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