ં
જનસપક
અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
ુ વાર
ધ

તા.૧૫/૭/૨૦૧૫
અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
ે
શહર પોલીસ વારા કરવામા ં આવલ

ં
શસનીય
/ન ધપા

કામગીર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૪૩૦/૧૫

શાહ બાગ િવ તારના અસારવા ખાતે રહતા ગર બ પર વારની સગીરવયની દકર ને રસોડા કામના બહાના
હઠળ િવરાન જ યાએ લઈ જઈ ુ કમ આચરનાર નરાધમ ઈસમ હમતરામ માલીને ઝડપી પાડતી ાઈમ ા ચ
અમદાવાદ શહરના શાહ બાગ િવ તારમાં આવેલ અસારવા માં રહ રસોડા ુ કામ કાજ કર પોતા ુ
ુ
જરાન
ચલાવનાર ગર બ પર વાર ના ઘર ગઈ તા.૨૮/૦૬/૨૦૧૫ ના બપોરના

ુ
માર
એક અ

વન

યો ઈસમ ઉવ

આશર ૨૫ થી ૩૦ નાનો ફ રયાદ ના ઘર જઈ પોતે રસોડા ુ કામ કરતો હોવા ુ જણાવી પોતાને રસોડાના કામમાં
રોટલી બનાવવા સા ુ છોકર ની જ ુ ર હોય તેમ જણાવી પોતા ુ નામ તથા નંબર ફ રયાદ

ીને આપી ફર

ી

સગીરવય ની દકર ને રસોડાના કામ માટ રોટલી બનાવવા ના બહાના હઠળ કાયદસરના વાલીપણા માંથી પોતાની
સાથે પગે ચાલતા ચાલતા િસવીલ હો પટલ કોનર ખાતે લઈ આવી યાં ઉભી રહતી પેસે જર ભાડા માં ફરતી સફદ
ગાડ માં બેસાડ ગાંધીનગર, તરફ લઈ જઈ ઈ દરા જ, થી આગળ આવેલ નમદા કનાલ પાસે પોતાની સાથે
ઉતાર

યાંથી નમદા કનાલ ઉપર ચાલતા ચાલતા ચાંદખેડા તરફ જવાના

અવાવ ુ જ યામાં લઈ જઈ એકલતા નો લાભ લઈ ફર
ર કમ કર ભોગબનનારને પેસે જર ઓટો ર

વાલીપણામાંથી ભોગબનનાર ને લઈ જનાર અ
૪

ુ
જબ

સદર

ુ હો ર

ુ હા ર

ી ની સગીર વયની દકર ને ડરાવી ધમકાવી તેની સાથે

ામાં બેસાડ તેના ઘર મોકલી દધેલ.

સદર બાબતે શાહ બાગ પોલીસ
આપતા શાહ બાગ પો. ટ.ફ ટ

જ પછ ના નમદા કનાલની કોતરોમાં

ટશનમાં ભોગબનનારની માતા એ તેઓના કાયદસરના
યા ઈસમ િવ ુ ધ તાર ખ: ૨૮/૦૬/૨૦૧૫ ના રોજ ફર યાદ

ટર નંબર ૮૮/૨૦૧૫ ઈપીકો કલમ ૩૬૩, ૩૬૬, ૩૭૬ તથા પો સો એકટ ૩,

ટર કરવામાં આવેલ અને શાહ બાગ પોલીસ તરફ થી તપાસ હાથ ઘરવામાં આવેલ દર યાન

ુ હાની તપાસ અમદાવાદ શહર પોલીસ કિમ નર

શહરને સોપતા નાયબ પોલીસ કિમ નર
સાહબનાઓના માગ દશન હઠળ આ

ાઈમ

ી દ પન ભ ન સાહબ તથા મદદનીશ પોલીસ કિમ નર

ુ હાની તપાસ પોલીસ ઈ પેકટર

શહરનાઓએ સંભાળ લઈ પોલીસ સબ ઈ પેકટર
તથા ટાફના માણસોએ સી.સી.ટ વી

ી િશવાનંદ ઝા સાહબનાઓએ
ી

.એમ.યાદવ ાઈમ

ી એચ.પી.કરણ તથા પોલીસ સબ ઈ પેકટર

ા ચ અમદાવાદ
ી ક.એન.પટલ
ા ચ અમદાવાદ
ી

.એન.ઝાલા

ટઝ તથા રસોડાના કામ કાજ કરતા ઈસમો ની યાદ તૈયાર કર તેઓની

ુ
છપરછ
તપાસ તજવીજ હાથ ઘરલ દર યાન તાર ખ; ૧૪/૦૭/૨૦૧૫ ના રોજ આરોપીની શોધખોળ કરવા સા ુ
ે ોલ ગ માં હતા અને ફરતા ફરતા ઈ દરા ીજ સકલ ખાતે આવતા મળે લ બાતમી હ
હમતરામ છગન

માલી રહ: પાંડવવાડ , કોબા સકલ, ગાંધીનગર નાને ઝડપી પાડ કાયદસર ની કાયવાહ હાથ

ઘરવામાં આવેલ સદર આરોપીની

ાથિમક

ુ
છપરછ
દર યાન ભોગબનનાર બાળા તરફ આકષ ત થઈ ભોગબનનાર

બાળાને ફોસલાવી વસ માં કર બળજબર થી તેની સાથે
આરોપી અગાઉ કોઈ

ત આધાર આરોપી

ુ હામાં પકડાયેલ નથી હાલ તેની

ર કામ કરલ છે . હાલ આરોપીની

ુ
છપરછ
કરતા

ુ
છપરછ
ચા ુ છે .

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