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.૨૧/૦૩/૨૦૧૮

ુ ધવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ તરફથી કરવામાં
આવેલ

શં સનીય/ન ધપા

કામગીર :-

સમાચાર યાદ નં.૫૫૩/૧૮

અમદાવાદ શહર પોલીસ ક ોલ મમાં ૧૦૦ નંબર ઉપર આશર ૧૨૬૪
બોલતાં ઇસમને પકડ પાડતી એસ.ઓ. . ાઇમ
સં ુ ત પોલીસ કિમશનર

ા ચ અમદાવાદ શહર

ી ાઇમ

ા ચ અમદાવાદ તથા નાયબ પોલીસ કિમશનર

ા ચ અમદાવાદ શહર તથા મદદનીશ પોલીસ કમીશનર
પોલીસ ઇ પેકટર

ી એસ.ઓ. . ાઇમ

ટલા ફોન કર બભ સ ગાળો

ી એસ.ઓ. . ાઇમ

ા ચ અમદાવાદ શહર તથા

ા ચ અમદાવાદ શહર નાઓએ કટલાક સમયથી એક અ

અમદાવાદ શહર પોલીસ ક ોલ મમાં ૧૦૦ નં બર ઉપર ગાળો બોલી હરાન કરતો હોય
કાયદસર કરવા

ુ ચના કરલ.

ુ ચના આધાર પોસઇ

ી બી.ડ .ભ નાઓની ટ મ તપાસમાં હતી.

ી એ.એ.દસાઇ તથા પોસઇ

યા ઇસમ

બાબતે તપાસમાં રહ

ી એમ.ક.ઝાલા તથા પોસઇ

થી IMEI નં.૯૧૧૪૯૩૪૦૮૩૯૧૬૨૦ ના ધારકની તપાસમાં હતાં.

દર યાન આજરોજ પે ોલ ગ ફરતા ફરતા નારોલ સકલ પાસે આવતા

ણવા મળે લ ક ઉપરો ત મોબાઈલ

ફોનનો ધારક નારોલ મટન ગલીમાં આવેલ ગોપી નામની ફ ટર મા નોકર કરતો હોવા ુ
હક કતવાળ જ યાએ જઇ સદર ઇસમને પકડ તે ુ ં નામઠામ
ગામ.કમોડ ભોઈવાસ તા.દસકોઈ

ી ાઇમ

ણવા મળતા

ુ છતા ઈ રભાઈ ઝેણાભાઈ ભોઈ ઉ.વ.૪૦

.અમદાવાદ શહરનો હોવા ુ જણાવેલ.

ની

ુ છપરછ કરતાં પોતે પોતાના

મોબાઈલ ફોનમા મો.ન.૮૪૦૧૯૦૯૧૮૮ તથા ૯૧૩૦૭૪૧૨૩૩ નો ઉપયોગ કરતો હતો અને અવારનવાર
મોબાઈલ ફોનથી ખોટ ર તે હરાન કરવાના ઈરાદાથી પોલીસ કં ોલના ૧૦૦ નં બર ઉપર ફોન કર ગાળો બોલી
મ

લેતો હોવા ુ ં જણાવેલ.
ુ જબનો

થી આ બાબતે મા ુ ુ રા પો. ટ. સે. .ુ ર.ન.૩૧૩૫/૧૮ ઇપીકો

ુ નો દાખલ થયેલ હોય તેની પાસેનો મોબાઈલ ફોન કાળા કલરનો ઈ ટ

સીઆરપીસી કલમ ૧૦૨

ુ જબ તપાસ અથ ક

૧૩/૩૦ વાગે સીઆરપીસી કલમ ૪૧(૧)આઇ

કલમ ૨૯૪(ખ)

કંપનીનો ક. .૫૦૦/- ગણી

કર સદર આરોપીને આજરોજ તા.૨૧/૦૩/૨૦૧૮ ના કલાક
ુ જબ અટક કરવામાં આવેલ છે.
સદર ઇસમ અગાઉ આશર

ણેક વષ પહલાં ૧૦૮ માં

ખોટ ર તે ફોન કર નરોડા પોલીસ ટશનમાં ખાતે પકડાયેલ છે આ આરોપી અભણ છે

ના લ ન થયેલ અને

થોડાક વષ માં તેની પ ની છોડ ને જતી રહલ છે અને તેને કોઇ સં તાન નથી. સદર ઇસમ હાલમાં નારોલ સકલ
પાસે મટનગલીમાં આવેલ ગોપી નામની કાપડની ફકટર માં િસ

ુ ર ટ ગાડ તર ક નોકર કર છે.

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

1

