જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૦૬/૦૫/૨૦૧૬

ુ વાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
શહર પોલીસ વારા કરવામાં આવેલ

શંસનીય/ન ધપા

કામગીર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૮૪૨/૧૬

સોલા હાઇકોટ પોલીસ ટશન
સોલા હાઇકોટ પોલીસ ટશન ફ ટ
એકટ કલમ ૧૩૫(૧)
નગર સોલા ર વે

ુ
જબના
કામના ફર યાદ

.ુ ર.નં-૮૪/૨૦૧૬ ઇપીકો કલમ ૩૦૭

પી

ી નારાયણ મેપાભાઇ ભરવાડ ઉવ,.૨૮ રહ, ૨૬ શેણબાઇ

ોસ ગ પાસે થલતેજ અમદાવાદ શહર નાઓની ફર યાદના કામે ફર યાદ ને

યાં

પંકચર ુ કામ કરતા ફયાજખાન પઠાણ (ઉ.વ.૩૨) નાઓ આજરોજ તા.૫/૫/૨૦૧૬ ના રોજ સતાધાર ચાર
ુ હતા દર યાન આ કામના
તા

ર તા પાસે આવેલ મોદ પે ોલ પંપ ટ . .બી કાફ બહાર ઓટલા ઉપર
આરોપી િવ
ુ
માર
ઇ

ુ
ત સા રામ
માળ નાએ અગાઉ થયેલ ઝઘડાની અદાવત રાખી સવારના ૬/૦૦ વા યાના
પામનાર ફયાઝખાનને ગળાના ભાગે જમણી બા ુ છર વડ ઘા માર માર નાખવાની કોશીષ

કર ગળાના ભાગે ગંભીર ઇ

કરલ હોય ઈ

આ યો હતો. અ ેના પો. ટ ઉપરોકત નંબરથી
ઉફ ગ

ુ સ/ઓ સા રામ
ુ

તને સારવાર માટ િસ સ હો પીટલમાં દાખલ કરવામાં
ુ દાખલ કરલ અને આ
નો

ુ
નાના
કામે આરોપી િવ

ત

તે માલી (ઉ.વ.૨૦) ધંધો-નોકર , (રહ મોદ પે ોલીયમ, ભારત પે ોલપ પ,

ુ વતન ગામ- કટહારા, તા. હાંડ યા. થાનાસતાધાર ચાર ર તા પાસે, ઘાટલોડ યા, અમદાવાદ શહર.) ( ળ
ઉતરાહ,

. ઇલાહાબાદ, ઉ ર દશ )ને સોલા હાઈકોટ પોલીસ ઈ પેકટર

ી ડ .વી.રાણા નાઓની

ુ
ચનાથી

પો.સ.ઇ. ી પી.ક.અસોડા તથા પોલીસ કો ટબલ કશોરિસહ લ મણિસહ તથા પોલીસ કો ટબલ રણવીરિસહ
વ િસહ નાઓ સાથે વોચમાં રહ સદર આરોપીને સ ાધાર ચાર ર તા મોદ
તા.૫/૫/૨૦૧૬ ના કલાક ૨૧/૩૦ વાગે ધરપકડ કરલ છે તેમજ

ોલપંપ ન કથી પકડ પાડ

ુ
નામાં
વપરાયેલ હથીયાર છર પણ ર કવર

કરવામાં આવેલ છે .

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