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ારા
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ુ વાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
શહર પોલીસ વારા કરવામાં આવેલ

શંસનીય/ન ધપા

કામગીર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૦૨૨/૧૬

દશી બનાવટના તમંચા સાથે એક ઇસમને ઝ બે કરતી એસ.ઓ. . અમદાવાદ શહર
સં ુ ત પોલીસ કિમશનર

ી

.ક.ભ સાહબ તથા નાયબ પોલીસ કિમ ર

દ પન ભ ન સાહબ

ાઇમ

સાહબ એસ.ઓ. .

ાઇમ અમદાવાદ શહર તથા પોલીસ ઇ પેક ટર

ાઇમ

ા ચ અમદાવાદ શહર તથા મદદનીશ પોલીસ કિમશનર

ા ચ અમદાવાદ શહર નાઓએ શહરમાં ગેરકાયદસર હિથયારના

કોઇ અિન છિનય બનાવ ન બને તેની તકદાર રાખવા
એ.ક.વડ યા તથા પોસઇ

ી પી.બી.દસાઇ તથા પોસઇ

ી બી.ડ . ડ

ી

ી બી.સી.સોલંક
એસ.ઓ. .

ન
ુ ાઓ શોધી કાઢવા તેમજ

ચ
ુ ના કરલ.

ચ
ુ ના આધાર પોસઇ

ી

ી એન.એન.રબાર નાઓ ટાફના માણસો સાથે

પે ોલ ગમાં હતા. દર યાન ફરતા ફરતા સાબરમતી કશવનગર

.પી.ની ચાલીના નાક આવતાં સાથેના

હડ.કો સ મ રુ વજિસહ રા

ુ િસહ નાઓએ સં કુ ત બાતમી હક કત

આપેલ

િસહ તથા પો.કો ગરવતિસહ

બાતમી હક કત આધાર વોચ કરતા સાબરમતી કશવનગર

.પી.ની ચાલીની આગળ રોડ

ઉપરથી આરોપી ત ુ ણ ખોડ દાસ પરમાર ઉવ.૨૯ ધંધો: મ ુ ર રહ, ભરતભાઇ રબાર ના મકાનમાં,
રબાર વાસ, અચેર, સાબરમતી, અમદાવાદ શહર નો મળ આવેલ.
બનાવટનો તમંચો મળ આવેલ.

ની

ગઝડતી માંથી દશી

થી સદર ુ ં આરોપીને અટક કર તેના િવ ુ ધમાં હિથયારધારા

ધોરણસરની કાયવાહ કરલ છે અને આ િસવાય બી

કોઇ હિથયાર બાબતે આરોપીની સઘન

જ
ુ બ

છ
ુ પરછ

ચા ું છે. તા.૦૨/૦૬/૨૦૧૬
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ધોળકા રલ પો. ટશનના કટલા સમયથી ના તા ફરતા વો ટડ આરોપીને પકડ પાડતી સાઇબર સે લ
ાઇમ

ાંચ અમદાવાદ શહર

સં કુ ત પોલીસ કિમ નર
ાઇમ
સાઇબર

ા ચ તથા મ.પો.કિમ. ી સાયબર
ાઇમ

ાંચ નાઓની

ી

ાઇમ

ાંચ તથા નાયબ પોલીસ કિમ ર ી

ાઇમ સેલ, તથા પોલીસ ઇ પેક ટર આર.આર.સરવૈયા

ચ
ુ નાથી પો.સ.ઇ. ી વી.ક.ખાંટ તથા પો.સ.ઇ. ી

.પી.રો યા નાઓ

તથા ટાફના માણસો સાથે ના તા ફરતા વો ટડ આરોપીઓને શોધી કાઢવા સા ુ તા-૦૧/૦૬/૨૦૧૬
ના રોજ પે ોલ ગમાં ફરતા હતા દર યાન સૈજ રુ
કૌશલ કશોર ઉફ વી

આયસમાજ રોડ

આગળ એક ઇસમ નામે

જયનારાયણ દોહર આરોપીને ચાલતો ચાલતો સૈજ ર
ુ

આયસમાજ રોડથી

આવતો હતો તેવામાં સાથેના પો.કો.બા ભ
ુ ાઇ િવરસંગભાઇનાઓને મળે લ ચો સ બાતમી હ કકત
આધાર કૌશલ કશોર ઉફ વી

જયનારાયણ દોહર ઉ.વ.૨૨ ધંધો. ાયવ ગ રહવાસી.મારવાડ ની ચાલી

ુ ુ ારા પાસે ુ ુ પાનગર ભાગવરોડ મેઘાણીનગર અમદાવાદ શહર નાનો સદર
પો. ટ.ના ફ, ,ુ ર,નં,ફ.૨૮/૧૬ ઇ.પી.કો.૩૭૯ િવગેર

જ
ુ બના

ન
ુ ામાં વ ટડ હોય

ધોળકા

રલ

થી સદર ને

આજરોજ તા.૦૧/૦૬/૨૦૧૬ ના કલાક;-૧૮/૦૦ વાગે ભાગવ ચાર થી પકડ ધોળકા રલ પો. ટ,ના
ન
ુ ામાં વ ટડ હોઇ

થી આગળ ની યો ય કાયવાહ કરવા ધોળકા રલ પો. ટ સોપવા તજવીજ કરલ

છે .

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