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.૨/૧/૨૦૧૫

ુ વાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
શહર પોલીસ વારા કરવામાં આવેલ

શંસનીય/ન ધપા

કામગીર ઃ-

એક તમંચા તથા ચાર કાટ ઝ સાથે આરોપીને ઝડપી પાડતી ાઇમ
અમદાવાદ શહર
કિમ ર

ાઇમ

સમાચાર યાદ ૦૬/૧૫

ાચ

ા ચનાં જોઇ ટ કિમ નર

ી તથા નાયબ પોલીસ

ી તથા મદદનીશ પોલીસ કિમ ર નાઓએ અમદાવાદ શહર િવ તારમાં ગેર કાયદસર હિથયારો
ટુ બનાવો બનેલ હોય, તે

રાખી ફાયર ગ કર
અિધકાર ઓને

ુ
ચના
આપેલ.

માગદશન અને

ુ હાઓ શોધી કાઢવા તથા અટકાવવા સા

ુ
અ સધાને
ાઇમ

ાંચના પોલીસ ઇ પેકટર

ાઇમ

ાંચના

ી બી.પી. રો યા નાઓનાં

ુ
પરિવઝનમાં
કામ કરતા તેઓનાં કોડનાં પોલીસ સબ ઇ પેકટર આર.આઇ.

ડ ,

એસ.બી. ઝાલા, તથા ટા નાં માણસો સાથે નવા વષ િનિમતે અમદાવાદ શહરમાં પે ોલીગમાં હતાં.તે
દર યાન મળે લ બાતમી હ કકત આધાર ઇસન રુ ચાર ર તા ઉપરથી આરોપી શરાફતઅલી ઉફ દ લીપ
S/O સદ ક રફ ક

તે

સાર ઉ.વ.૪૨ ધંધો:- બ ક ટનો વેપાર રહ,

લોક નં.૭૭/૨૪૪૫, વસંત ગ

ગડકરનગર ર વરફ ટનાં મકાન, એસ.એલ.એમ.

ીજની પાસે, વટવા અમદાવાદ શહર

બગીયા મહો લા

લાલાબાદ

લાલાબાદ તા.

લાલાબાદ થાના

ુ ગામ:ળ

.શાહ હા રુ ઉતર દશ નાની પાસેથી

તમંચો નંગ:-૧ ક. .૩,૦૦૦/- તથા કાટ ઝ નંગ-૪ ક. .૪૦૦/- ની મ ાનો મળ આવેલ.

પોતાના

કબ માં ગેરકાદસર હિથયાર પરવાના વગર અ ન શ ની સાથે મળ આવતાં તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૫ નારોજ
પકડ અટક કરલ છે .
આ કામે પકડાયેલ આરોપીની

ુ પરછ કરતાં અમદાવાદમા છે લા ૨૫ વષથી
છ

ુ
જરાન
ચલાવતો હતો અને છે લા

આવેલ છે અને ટોસ ખાર

બ ક ટ ની ફર કર

લોડ ગ ર

બ ક ટ ની ફર કરવા લાગેલ.આ દર યાન પોતાનો ઘઘો મંદ મા ચાલતા

ામા ટોસ ખાર

ણ ચાર વષથી

પૈસાની જ ુ ર પડતા પોતાના વતનમાથી આજથી ૧૫ મહ ના પહલામા વતનમા ગયેલ અને અને પોતાના
વતન ગામ બગીયા મહો લા
ખાતે રહતા લ ન રફ ક

લાલાબાદ તા.

લાલાબાદ થાના

લાલાબાદ

.શાહ હા રુ ઉતર દશ

સાર પાસેથી એક તમંચો તથા ચાર બાર બોરના કાટ ઝ ુ .૩૦૦૦/-મા ખર દ

કર અમદાવાદ ખાતે લાવેલ.અને પોતાના ઘરમા રાખી
બાર બોરના કાટ ઝ વેચવા માટ

ુ
કલ
અને પોતાની પાસેનો એક તમંચો તથા ચાર

ાહક શોઘતો હતો. પરં ુ કોઇ

ાહક મળે લ નહ અને આ દર યાન પોતે

એક તમંચો તથા ચાર બાર બોરના કાટ ઝ સાથે પકડાય ગયેલ હોવા ુ જણાવેલ.
પકડાયેલ આરોપી પાસેથી મળ આવેલ હિથયાર િસવાય અ ય હિથયાર ક
કાટ સ છે . ક કમ ? મળ આવેલ હિથયારનો કોઇ જ યાઓએ ઉપયોગ કરલ છે . ક કમ ? તેમજ આ
હિથયાર કયા ઉ ે શથી ખર દવામાં આવેલ હ .ું તે દશામાં તપાસ પોલીસ સબ. ઇ સ.

ી આર.આઇ. ડ

નાઓ ચલાવી રહલ છે .
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“caona snaocaIMga tqaa GarfaoD caaorIAaonaa gaunhamaaM pkDayaola rIZao caaor caMnd/saagar ]fo^ rahI
Caranao laUMTnaa maaobaa[la faona saaqao JDpI paDtI k`a[ma ba`anca”

Amadavaad Sahor ivastarmaaM banata imalkt sabaMQaI gaunaaAao SaaoQaI kaZvaa
maaTo naayaba paolaIsa kimaSnarEaI ihmaaMSau Sauklaa saahoba tqaa maddnaISa paolaIsa kimaSnarEaI
ema.DI.caaOQarI saahobanaaAaoe Aapola saucanaa AnausaMQaanao k`a[ma ba`ancanaa pao.[nsa.EaI
Aar.baI.raNaa tqaa pao.sa.[.EaI jo.Aona.Jalaa tqaa pao.sa.[.EaI eca.pI.kroNa tqaa
sTafnaa maaNasaao poT/aolaIgamaaM hta drmyaana naaobalanagarÊ [nDIkop raoDÊ saaM[baabaa maMidr Kato
ho.kaonsa.vasaMtBaa[ ŸvaaBaa[ naaAaonao maLola baatmaI AaQaaro AaraopI caMnd/saagar ]fo^ rahI
S/o babauvaahna GamaMDo ³Cara´ sauBaaYanagarÊ naaobalanagarÊ Amadavaad Sahornaao laUMTnaao saomasaMga
kMpnaInaao naaoT Tu maaobaa[la faona ik.ru.15Ê000À¹ naa mau_amaala saaqao JDpI laIQaola sardarnagar
pao.sTo.naao navara~Inaa thovaar drmyaana banaola gaunhao SaaoQaI kaZola Co.
AaraopInaI saGana puCprC krta AaraopIe tonaa saagarIt Asalaosa ]fo^ AaiSaYa
naroSaBaa[ Cara kokaDIvaasaÊ kubaornagarÊ Amadavaad SahornaanaI saaqao maLI tonaa plsar maao.saa.
]pr AajqaI AaSaro caarok mahInaa pholaa navara~Inaa thovaar drmyaana ra~Inaa samaya drmyaana
kaotrpur TnaI^Mga KatoqaI ek s~I¹puruYa ekTIvaa la[ jta haoya toAaonaao pICao krI ekTIvaa
paCL baosaola s~Inaa haqamaaMqaI maaobaa[la faonanaI laUMT krola haovaanau jNaavaola Co.
sadr [samanaao gaunaaiht [ithasa jaota Agaa] naraoDa tqaa sardarnagar
pao.sTo. Kato GarfaoD tqaa caona snaocaIMganaa gaunhaAaomaaM pkDayaola Co. tonaa saagarItnaI
tpasa hala caalau Co jo pNa gaunaaiht [ithasa Qaravao Co.
“caaorInaa maaobaa[la faona saaqao maustak malaoknao JDpI paDtI k`a[ma ba`anca”
Amadavaad Sahor ivastarmaaM banata imalkt sabaMQaI gaunaaAao SaaoQaI kaZvaa
maaTo naayaba paolaIsa kimaSnarEaI ihmaaMSau Sauklaa saahoba tqaa maddnaISa paolaIsa kimaSnarEaI
ema.DI.caaOQarI saahobanaaAaoe Aapola saucanaa AnausaMQaanao k`a[ma ba`ancanaa pao.[nsa.EaI
Aar.baI.raNaa tqaa pao.sa.[.EaI jo.Aona.Jalaa tqaa pao.sa.[.EaI eca.pI.kroNa tqaa
sTafnaa maaNasaao poT/aolaIgamaaM hta drmyaana palaDI saaNaMd¹QaaoLka basa sTonD Kato
e.esa.Aa[. ArivaMdBaa[naaAaonao maLola baatmaI AaQaaro AaraopI maustakhusaona
idlaavarhusaona malaok ]va.27 rho.Ga.naM.6245Ê nama^da konaalanaI Aaoifsa paCLÊ QaaoLkaÊ
ta.QaaoLkaÊ Ÿ.Amadavaadnaanao laInaaovaao kMpnaInaao maaobaa[la faona ik.ru.11Ê000À¹ naa
mau_amaala saaqao JDpI la[ jI.Aa[.DI.saI.vaTvaa pao.sTo.naao gaunhao SaaoQaI kaZola Co
AaraopInaI saGana puCprC krta tonao Aa maaobaa[la maftIyaapraÊ QaaoLka paolaIsa sToSananaI
paCLÊ QaaoLka Kato rhotao rajuBaa[ dovaaBaa[ baavarI salaaT naanaao vaocaaNa kravaI Aapvaa
saaru AapI gayaola haovaanaI hikkt jNaavao Co.

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