જનસંપક અધીકાર

ારા

પોલીસ કિમશનર ીની કચેર , અમદાવાદ શહર
ટલીફોન નં બર ૨૫૬૩૩૩૩૩
કં ોલ મ ટલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૦૭/૦૩/૨૦૧૮

ુ ધવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ તરફથી કરવામાં
આવેલ

શં સનીય/ન ધપા

કામગીર :-

સમાચાર યાદ નં.૪૫૫/૧૮

સગીય વયની છોકર ને સન-૨૦૧૬ માં ભગાડ લઇ જનાર તથા વટવા પો. ટ. એ ોસીટ ના
ફરાર થયેલ આરોપીને પકડ , ભોગ બનનારને શોધી કાઢતી અમદાવાદ શહર, ાઇમ
પોલીસ મહા િનદશક ી, સી.આઇ.ડ .
તરફથી

ાઇમ અને ર વેઝ,

પોલીસ કિમ ર ી નાઓની

કિમ ર

ા ચ.

ુ જરાત રા ય, ગાં ધીનગર

ુ મ/અપહરણ થયેલ બાળકોને શોધવા માટ તા.૦૧/૦૩/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૮

ુ ધીના સમયગાળા દર યાન ાઇવ ુ આયોજન કરવામાં આવેલ હોય,

.ક.ભ

ુ નામાં

ુ ચના

ુ જબ અમદાવાદ શહર ાઈમ

સાહબ તથા નાયબ પોલીસ કિમ ર

ા ચના સં ુ ત પોલીસ કિમ ર

ુ ચના/માગદશન હઠળ અમદાવાદ શહર

ુ મ થનેલ ૦ થી ૧૮ વષના બાળકોને શોધી કાઢવા પોલીસ ઈ સપેકટર

એસ.આર.ટંડલ નાઓએ તેમના

કોડના અિધકાર /માણસોને જ ર

પો.સબ.ઇ સ.

તથા પો.સબ.ઈ સ.

ી ક.આઇ. ડ

અમદાવાદ શહર િવ તારમાં

ી

ી દ પન ભ ન સાહબ તથા અિધક નાયબ પોલીસ

ી ડો. રાજદ પિસહ ઝાલા સાહબ નાઓના

િવ તારમાંથી

અ ુ સ ં ધાને અમદાવાદ શહર,

ી

ુ ચના અને માગદશન કરતા

ી ડ .ક.ચૌધર નાઓ ટ મના માણસો સાથે

ુ મ થયેલ બાળકોને શોધવા માટની કામગીર હાથ ધરલ.

દર યાન તા.૦૫/૦૩/૨૦૧૮ ના રોજ અ.હ.કો. હતે િસહ ખો ુ ભા બ.નં.૮૦૯૨ તથા
હ.કો. િવજયિસહ અદિસહ બ.નં.૫૧૮૦ નાઓને મળે લ ખાનગી બાતમી હ કકત આધાર વટવા પોલીસ
ટશન ફ. .ુ ર.નં.૨૫૫/૨૦૧૬ ઇપીકો કલમ ૩૬૩, ૩૬૬ િવગેર

ુ જબના કામમાં ભોગ બનનારને

ભગાડ જનાર ઇસમ આકાશ ક યાણસ ગ રાજ ુ ત ઉ.વ.૨૨નો ભોગ બનનાર તથા તેમની દકર સાથે
વટવા, વેટ કન સીટ ચાર ર તા પાસે આવવાની ખાનગી બાતમી મળે લ હોય

બાતમી આધાર વોચ

ગોઠવી તેને તા.૦૫/૦૩/૧૮ ના રોજ પકડ પાડવામાં આવેલ. અને સદર આરોપી તથા ભોગ બનનાર
તથા તેમની દકર ને તપાસ સા ુ વટવા પોલીસ ટશન ખાતે
કરવામાં આવેલ છે .સદર આરોપીની

ુ હાની તપાસના કામે સ પવા તજવીજ

ુ છપરછ દર યાન પોતે એક-દોઢ વષ અગાઉના અમદાવાદ ખાતે

ભાડાના મકાનમા પોતાના માતા િપતા સાથે રહતો હતો તે વખતે ભોગ બનનાર સાથે
અને આ

ગે પોતાના ઘરના સ યોને

ણ થતા ઝઘડો થયેલ.

થી આરોપી તથા ભોગ બનનાર

તા.૨૧/૧૧/૨૦૧૬ ના રોજ સવારના આઠ વાગે કા ુ ુ ર ર વે ટશન ખાતે
ઉરઈ,

ુ.પી. ખાતે ગયેલ હતા. અને ઉરઈ

ેમ સબં ધ થયેલ

નમાં બેસી ઝાં સી થી

ુ કામે ર વે ટશન પાસે, ક ચ ટ ડ ખાતે ભાડથી મકાન

1

રાખી આરોપી ભોગ બનનાર સાથે રહતો હતો યારબાદ આરોપી ભોગ બનનાર સાથે અમદાવાદ ખાતે
આવેલ.
તેમજ સન-૨૦૧૬ પોતે સદર ભોગ બનનાર સાથે ભાગી ગયેલ તેના થોડાક દવસો
પહલા પોતાના તથા અ ય સહ િમ ો િવ ુ ધમાં વટવા પોલીસ

ટશન ફ ટ

ઈપીકો કલમ ૧૪૩, ૧૪૭, ૧૪૮ િવગેર ફર યાદ દાખલ થયેલ છે .
ગયેલ છે અને પોતે આજ દન

.ુ ર.નં. ૨૪૮/૨૦૧૬

ુ નામાં અ ય આરોપીઓ પકડાઇ

ુ ધી નાસતો-ફરતો હોવા ુ જણાવેલ છે .

આરોપી આકાશ રાજ ુ ત

રખીયાલ પોલીસ ટશનઃ

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