જનસંપક અધીકાર

ારા

પોલીસ કિમશનર ીની કચેર , અમદાવાદ શહર
ટલીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
કં ોલ મ ટલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦,૨૫૬૩૦૩૦૦,૨૫૬૩૦૪૦૦

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૧૧/૧૨/૨૦૧૪

ુ વાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
શહર પોલીસ વારા કરવામાં આવેલ

શંસનીય/ન ધપા

કામગીર ઃ-

સમાચાર યાદ ૩૦૧૮/૧૪

રામરા ય નગર ચાર ર તા પાસેથી તમંચા સાથે એક આરોપીને ઝડપી પાડતી અમદાવાદ ાઇમ
અમદાવાદ શહર
પોલીસ કિમ ર

ાઇમ

ી તથા મદદનીશ પોલીસ કિમ ર

ુ
ા ચનાં સ કત
પોલીસ કિમ ર

ાઇમ

ાંચના પોલીસ ઇ પેકટર

ી તથા નાયબ

ી નાઓએ અમદાવાદ શહર િવ તારમાં હિથયાર સાથે

રાખી શર ર સબંધી તથા િમલકત સંબ ંધી બનતાં
ુ ધાને
અ સં

ા ચ,

ુ હાઓને શોધી કાઢવા સા

ુ
ચના
આપેલ

ી બી. પી. રો યા કોડના પોસઇ ી એસ.બી.ઝાલા તથા

ટા નાં માણસો સાથે અમદાવાદ શહરમાં પે ોલીગમાં હતાં. તે દર યાન મળે લ બાતમી હ કકત આધાર
અમદાવાદ અમરાઇવાડ રામ રાજયનગર ચાર ર તા પાસે રોડ પર

હરમાં આરોપી કોશલે િસહ વીરિસહ

તે રા વત ઉ.વ.૨૦ રહ, ૧, સોમનાથ સોસાયટ આર.ટ .ઓ. રોડ રામોલ અમદાવાદ શહર
એડોર તા. ગોહત

. ભી ડ (એમ.પી.) નાને

ુ ગામ:ળ

પકડ તેની પાસેથી દશી બનાવટનાં તમંચો નંગ-૧ સાથે

રાખી મળ આવતાં તા.૧૦/૧૨/૨૦૧૪ ના કલાક ૧૭/૧૫ વાગે પકડ અટક કરવામાં આવેલ.
આ કામે પકડાયેલ આરોપીની

ુ પરછ કરતાં પોતે
છ

ણ મહ નાથી ઓટોર

ા

ચલાવે છે . અને અમદાવાદશહરમા છે લા સાત વષથી રહ છે . અને પોતાને પૈસાની જ ુ ર હોય પોતાના
વતનમા લ નમા ગયેલ તે વખતે આજથી આઠક માસ ઉદિસહ તોમર રહ, ગામ:-બગદાસા તા. ગોહત

.

ભી ડ (એમ.પી.) નાની પાસેથી એક તમંચો ખર દ કરલા ુ ં જણાવેલ. આ પકડયેલ હથીયાન ઉપયોગ

ટું

ફાટ ક ઘાડના બનેલ

ુ હામા ઉપયોગ થયેલ છે ક કમ ? તે દશા ાઇમ

ા ચ

ણવટભર ર તે તપાસ

હાથ ઘરલ છે .

AajIvana kOdnaI saja BaaogavaI rhola Anao poraola jmp krI Collaa Aok vaYa^qaI naasata frta
frarI kOdInao JDpI paDtI ka`[ma baa`nca

AmadavaadSahor

ka`[mabaa`ncanaa

josaIpIEaI

tqaa

DIsaIpIEaI

tqaa

maddnaISa paolaIsa kimaSnarEaI naaAaoAo AmadavaadSahormaa banaola caaorI lauTfaTnaa tqaa Kunanaa
vaNa SaaoGaaayaola gaunaaAao SaaoGaI kaZvaa tqaa Aavaa gaunaa ATkavavaa tqaa naasata frta poraola
jmp AaraopIAaonao pkDvaa saaru Aapola saucanaa AaGaaro paolaIsa [nspokTr EaI baI.pI.raojIyaa
saahobanaa skaoDnaa paosa[EaI Aosa.Aona.dosaa[ tqaa sTafnaa maaNasaao saaqao maLola baatmaI
hkIkt AaGaaro Amara[vaaDI haTkoEvar sak^la pasaoqaI AaraopI maukoSa baabaulaala jato pr,maar
]va.37 GaGaao.sauqaarI kama rho.[Evar BauvaajInaI caalaI

nautna skulanaI saa,mao Baa[pura
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AmadavaadSahor mauL vatna gaama vaalama ta.ivasanagar jI.mahosaaNaa ta.10.12.2014 naa
klaak 16.30 vaagao DITona krvaamaa Aavaola Co.
Aa kamao AaraopInaI vaGau puCprC krta krta sanao 2010 naI saalamaa
[Evar BauvaajInaI caalaImaa rhotao pMkj rNaCaoDBaa[ purbaIyaa saaqao ptMga cagaavavaa baabato
JgaDao qata paoto tqaa paotanaao ima~ AanaMd nagaInaBaa[ vaaGaolaa pMkjnao samajavavaa gayaola
prMtu to ]Skoraya gayaola Anao tonaa pxamaa tonaI caalaImaa rhota maaNasaao AavaI gayaola Anao
maaramaarI qata AanaMd tonaI saaqao laavaola ramapurI caPpu vaDo pkMj nao caar Gaa maarI dota laaohI
marNa gayaola Anao Amara[vaaDI paolaIsa sToSanamaa pkDvaamaa Aavaola Anao bannao ivaruGGamaa
saosansa kaoT^maa koSa caalaI jta Anao sanao 2011 maa bannao nao AajIvana kodnaI saja pDola to
drmyaana ta.21.11.2013 naaraoj 15 dIvasanaI poraola rja ]pr CuTao qayaola.Anao poraola rja
15 idvasa pura qayaa baad hajr qavaanau htu prMtu paoto hajr qayaola nahI Anao poraola rja ]pr
frarI haovaanau jNaavaola.Anao Aa baabato Amara[vaaDI paolaIsa sToSana fsT^ gaurna.14À2010
[pIkoa klama 302 ivagaoro maujbanaa gaunaanaa kamao AajIvananaI sajanaI saunaavaNaI qata
saabarmatI jola Kato kOdI naM.13956 saja BaaogavaI rhola

Anao poraola jmp kyaa^ baad DITona

krvaamaa Aavaola Co.Anao saabarmatI saonT/la jola Kato AaraopInao saaopvaa tjvaIj krvaamaa
Aavaola Co.
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