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જનસપંર્ક અધીર્ારી દ્વારા 
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહરે 

ટેલીફોન નબંર  ૨૫૬૩૩૩૩૩ 
રં્ટ્રોલરૂિ ટેલી.ન.ં ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦ 

તા.૦૭/૧૨/૨૦૧૯  શમનવાર     
અિદાવાદ શહરે પોલીસ સિાચાર 

અિદાવાદ શહરે પોલીસ તરફથી ર્રવાિા ં
આવેલ પ્રશસંનીય/નોંધપાત્ર ર્ાિગીરી :-     સિાચાર યાદી ન.ં૨૦૭૪/૧૯ 
 
 

પાસા હઠેળ ર્રેલ અટર્ાયતની મવગત 
રાિોલ પોલીસ સ્ટેશન : 

     મે.પોલીસ કમમશ્નર શ્રી અમદાવાદ શહરે નાઓના હુકમથી 
તથા અમિક પોલીસ કમમશ્નર શ્રી સેકટર-૦૨ સાહબે તથા નાયબ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી ઝોન-૫ સાહબે 
તથા મદદનીશ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી “આઇ” ડિવીઝન નાઓના માર્ગદશગન હઠેળ રામોલ પોલીસ 
સ્ટેશન મવસ્તારમા દાખલ થયેલ મમલ્કત સબંિંી ગનુામા પકિાયેલ આરોપી મવરૂધ્િમા મવર્તવારની 
પાસા દરખાસ્ત તૈયાર કરી મોકલી આપતા પીસીબી/િીટીએન/પાસા/૧૩૬૬/૨૦૧૯ 
તા.૦૬/૧૨/૨૦૧૯ થી પાસા અટકાયતી શ્રી ફીરોજખાન ઉસ્માનખાન પઠાણ ઉ.વ.૩૪ િિંો.રીક્ષા 
ડ્રાઇમવિંર્ રહ.ેબી/૧ આર.એસ ડુપ્લેક્ષ કેનાલની પાસે ફતેવાિી વેજલપરુ અમદાવાદ શહરે નાઓને 
પાસા અટકાયતી તરીકે મધ્યસ્થ જેલ ભજુ ખાતે રહવેા હુકમ થતા હુકમની બજવણી 
તા.૦૬/૧૨/૨૦૧૯ ના ક.૨૧/૦૦ વાર્ે કરેલ છે ઉપરોક્ત આરોપીને યોગ્ય પોલીસ જાપ્તા સાથે 
પાસા અટકાયતી તરીકે રહવેા મોકલી આપેલ છે. 
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પાલડી પોલીસ સ્ટેશન :  
 
                ર્ાયકવાિ હવેલી  પો.સ્ટે ફસ્ટ ૧૧૩/૨૦૧૮ ઈ.પી.કો કલમ- ૩૯૨ મજુબ તથા પાલિી 
પો.સ્ટે ફસ્ટ.ગ.ુર.ન-ં૬૭/૨૦૧૯ ઈ.પી.કો કલમ-૩૭૯(એ)(૩) તથા ઈસનપરુ પો.સ્ટે ફસ્ટ.ગ.ુર.ન-ં
૧૬૧/૨૦૧૯ ઈ.પી.કો કલમ- ૩૭૯(એ)(૩), ૧૧૪ મજુબના કામે આરોપી મોહમંદ ઈલીયાસ ઉફે ર્ાિંી 
અબ્દુલસતાર શેખ ઉ.વ. ૩૪ રહ,ે મકાન ન-ં૩૩૪૯ નર્ીનાપોળ તબં ુચોકીની સામે દરીયાપરુ અમદાવાદ 
શહરે નાઓને પોલીસ કમીશ્નરની કચેરીના પાસા હુકમ ન ંક્રમાકં/પીસીબી/િીટીએન/પાસા/૧૩૬૭/ 
૨૦૧૯ તા.૦૬/૧૨/૨૦૧૯ ના  કલાક ૨૧/૪૫ વારે્ હુકમની બજવણી કરી મધ્યસ્થ જેલ રાજકોટ ખાતે 
અટકાયતમા ંરહવેા માટે જરૂરી પોલીસ જાપ્તા સાથે  મોકલી આપવાની તજવીજ હાથ િરવામા ંઆવેલ 
છે.  

 
ગનુા મનવારણ શાખા : 
 

    અમદાવાદ શહરે મવસ્તારમા ગનુાડહત પ્રવમૃતઓ અટકાવવાના ઉદેશ્યથી  
પોલીસ કમમશ્ર્નરશ્રી આશીષ ભાડટયા સાહબે નાઓએ તા.૬.૧૨.૧૯ ના રોજ અમદાવાદ શહરેના 
જુદા જુદા પોસ્ટે મવસ્તારમા વારંવાર શરીર સબિંી/મમલ્કત સબિંી/પ્રોહીબીશનની ગનુાડહત 
પ્રવમૃતઓ કરતા ઇસમો જેમા શરીર સબિંી- ૨ Êમમલ્કત સબંિી-૩ Ê પ્રોહીબીશન- ૭ મળી કુલ્લે ૧૨ 
ઇસમોને પાસા હઠેળ અટક કરવા હુકમ કરી આ ઇસમોને રાજયની ભજુÊ સરુતÊ વિોદરા તથા 
રાજકોટ જેલ ખાતે કેદ રહવેા સારુ મોકલવા તજવીજ કરાવેલ છે. 
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તડીપાર ઇસિની ર્રેલ અટર્ાયતની મવગત 
 

પેટ્રોલીંગ દરમ્યાન અિદાવાદ શહરેિાથંી તડીયાર ર્રેલ  
ઈસિને ઝડપી પાડતી દરીયાપરુ પોલીસ  

             મે. પોલીસ કમમશ્નર શ્રી અમદાવાદ શહરે તથા અમિક પોલીસ કમમશ્નર શ્રી સેકટર -૨, 
તથા નાયબ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી ઝોન-૪, તથા મદદાનીશ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી ‘એફ’  ડિવીઝન 
નાઓની મૌખખક સચુના આિારે તેમજ માર્ગદશગન આિારે તા-૭/૧૦/૨૦૧૯ ના રોજ પોલીસ 
ઈન્સપેકટરશ્રી જે.બી. ચાવિા  દરીયાપરુ પોલીસ સ્ટેશન નાઓના સીિા માર્ગદશગન આિારે પોલીસ 
સ્ટેશન મવસ્તારમા ં દરીયાપરુ પોલીસ સ્ટેશન સવેલન્સ સ્કોિ દ્રારા દરીયાપરુ દરવાજા 
રૂપાપરીનીપોળમા ંરહતેો રોનક@રોની રાજુભાઇ રાજપતુ ઉ.વ-૧૯ રહ-ે મ.ન.૯/૧ રુપાપરી પોળ 
લાલ બરં્લા સામે દડરયાપરુ અમદાવાદ શહરે નાને અમદાવાદ શહરે તથા આજુબાજુના જીલ્લામાથંી 
તિીપાર કેલગ હોવા છતા જે અમદાવાદ શહરેની હદમા ંપ્રવેશી તેના રહઠેાણ મકાન નજીકમા ંઆવેલ 
હોવાની બાતમી હકીકત આિારે ઝિપી પાિી દરીયાપરુ પોલીસ સ્ટેશન સેકન્િ ગ.ુર.ન-
૩૩૯૭/૨૦૧૯ ઘી જી.પી એકટ કલમ ૧૪૨ મજુબ શોિી સારી કામર્ીરી કરેલ છે.  
 

આરોપી : રોનક@રોની રાજુભાઇ રાજપતુ ઉ.વ-૧૯ રહ-ે મ.ન.૯/૧ રુપાપરી પોળ લાલ બરં્લા 
સામે દડરયાપરુ અમદાવાદ શહરે.   
 

ર્ાયકવાહી ર્રનાર અમધર્ારી/ર્િકચારીઓ:-  
(૧) હકેો ચદં્રસીહ અજુભાઈ બન-ં૪૧૯૦  

(૨)અ.પો.કો.જીવણભાઇ રૂખિભાઇ બન-ં૫૪૪૪  
(૩) અ.લો.ર.મેરામણભાઇ કીશાભાઇ બ.ન.૧૨૧૮૬  
 

આરોપી રોનર્નો પવુક ઈમતહાસ :-   

(૧) પાલિી પો.સ્ટે સે.ગરુન-૩૦૦૬/૧૮ ઈપીકો કલમ ૩૨૩, ૨૯૪(ખ)   

(૨) દરીયાપરુ પોલીસ સ્ટેશન સેકન્િ ગરુન-૩૧૦૧/૨૦૧૯ જીપી એકટ કલમ ૧૩૫(૧) મજુબ  

(૩) દરીયાપરુ પોલીસ સ્ટેશન ફસ્ટ ગ.ુર.ન-૨૧/૨૦૧૯ ઈપીકો કલમ ૩૨૪, ૩૨૩, ૨૯૪(ખ), 
૫૦૬(૨), ૧૧૪ જી.પી એકટ કલમ ૧૩૫(૧) મજુબ. 
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ચોરીના ગનુાના આરોપીની ર્રેલ અટર્ાયતની મવગત 
 
ર્ારંજ પોલીસ સ્ટેશન :  

ગાયર્વાડ હવેલી પો.સ્ટે. ના વ્હહર્લ ચોરીના ગનુાનો ભેદ ઉરે્લતી ર્ારંજ પોલીસ 

 

                          િે.નાયબ પોલીસ ર્મિશ્નરશ્રી ઝોન-૨ સાહબે તથા િે.એ.સી.પી.શ્રી “સી” ડડવીઝન 
નાઓએ મિલ્ર્ત સબધંી/વાહન ચોરી ગનુા શોધી ર્ાઢવા ર્રેલ સચુના આધારે ર્ારંજ મસનીયર પો.ઇન્સ.શ્રી 
એફ.એિ.નાયબ સાહબે તથા પો.ઇન્સ. શ્રી એિ.એ.તળપદા સા.ના િાગકદશકન હઠેળ ર્ારંજ પો.સ્ટે.ના 
સવેલન્સ સ્ર્ોડના પ્રો.પો.સબ.ઈન્સ આર.આર.ગરચર તથા પો.સ.ઇ. એસ.આઇ.િર્રાણી તથા પો.ર્ો. 
સરેુન્રમસિંહ રાિમસિંહ તથા પો.ર્ો ગોપાલભાઇ રિેશભાઇ બ.ન.ં૯૫૦૨ તથા પો.ર્ો પ્રધ્યિુનમસિંહ 
ઘનશ્યાિમસિંહ બ.ન.ં૪૭૭૬ તથા પો.ર્ો પરં્જભાઇ ચેલાભાઇ બ.ન ં ૪૬૭૭ તથા પો.ર્ો ડદનેશભાઇ 
ગલબાભાઇ બ.ન.ં૫૭૨૦ તથા અ.લો.ર ડદનેશભાઇ હિેાજી બ.ન.ં૧૨૫૫૭ નાઓ સાથે પેટ્રોલીંગ દરમ્યાન 
આરોપી સિદખાન ઉફે લાલાખાન સ/ઓ  અબ્દુલગનીપઠાણ ઉવ ૨૭ રહ ેગલી ન-ં૩ બગંાળીના િર્ાનિા 
ગલુાબનગર સરેુશફાિક પીરાણા રોડ બહરેાિપરુા અિદાવાદ નાની પાસેથી એર્ટીવા નબંર GJ-01-SN-

7399નુ ં ડર્િં.રૂ.૩૦,૦૦૦/-ની િત્તાનુ ં CRPC ર્લિ ૧૦૨ મજુબ ર્બ્ે ર્રી આરોપીને CRPC ર્લિ 
૪૧(૧)(ડી) મજુબ અટર્ ર્રી ગાયર્વાડ હવેલી પો.સ્ટે. ફ.ગ.ુર.ન.૧૩૨/૧૯ ઇપીર્ો ર્લિ ૩૭૯ મજુબના 
ગનુાનો ભેદ ઉરે્લી ર્ાયદેસરની ર્ાયકવાહી ર્રી પ્રસશંનીય ર્ાિગીરી ર્રેલ છે. 
 

પર્ડાયેલ આરોપીનો પવુક ઇમતહાસ :-  
(૧) ગૌ િાસંના રે્સિા ંશાહપરુ પો.સ્ટે. ખાતે ૨૦૧૩િા ંપાસા થયેલ છે. 
(૨) વેબ રે્િેરાની ચોરીિા ં૨૦૧૫િા ંદાણીલીિડા પો.સ્ટે. ખાતે રે્સ થયેલ છે. 
(૩) િોબાઇલ ચોરીિા ં૨૦૧૯િા ંગા.હવેલી પો.સ્ટે. ખાતે રે્સ થયેલ છે. 
(૪) િારાિારી ૨૦૧૫િા ંગા.હવેલી પો.સ્ટે. ખાતે રે્સ થયેલ છે. 
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વસ્ત્રાપરુ પોલીસ સ્ટેશન:  
એર્ટીવાની ડીર્ી તોડીને ચોરી ર્રતા આરોપીને પર્ડી પાડી રોર્ડા રર્િ તથા  

એર્ એર્ટીવા સાથે પક્ડી પાડી ચાર ગનુ્હાનો ભેદ ઉરે્લાયો 
 
   શ્રી આમશષ ભાટીયા સાહબે, પોલીસ કમમશનર, અમદાવાદ  શહરે નાઓના 
હુકમથી  તથા શ્રી અમીત મવશ્વકમાગ સાહબે, સયંકુ્ત પો.કમમ.શ્રી, સેકટર-૧ તથા શ્રી પી.એલ માલ 
સાહબે, ના.પો.કમમ.શ્રી ઝોન-૧ તથા એમ.એ.પટેલ સાહબે મદદનીશ પો.કમમ.શ્રી “એ” િીવીઝન 
નાઓની સચુના અને માર્ગદશગન હઠેળ  પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તાર મા ંમમલકત સબિંી ગનુાઓ બનતા 
અટકાવવા તેમજ બનેલ ગનુાઓ શોિી કાઢવા કરેલ હુકમ આિારે સીનીયર પોલીસ ઇન્સપેકટર 
એમ.એમ. જાિેજા સાહબે નાઓના સપુરમવઝન હઠેળ વસ્ત્રાપરુ સવેલસસ્કોિ ના પો.સ.ઇ. એમ.બી 
જાિેજા તથા સ્કોિના માણસો પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તાર મા ંપેંટ્રોલીર્ દરમ્યાન પો.કો. ર્ોમવિંદભાઇ 
નરમસિંહભાઇ તથા લો.ર. અમીતમસિંહ શીવાભાઇ નાઓની સયંકુત બાતમી હકીકત આિારે વસ્ત્રાપરુ 
સરુિાર સકગલ પાસેથી આરોપી *નૌડફલ સ/ઓ નરુમહમંદ જમાલભાઈ મુિંવાવાલા(છીપા)* ઉ.વ-
૨૪, રહ-ેમ.ન-ં૩૦૧ આરઝુ એપા. ર્ાજીપીર દરર્ાહ કાચની મસ્જીદ રોિ, છીપાવાિા જમાલપરુ, 

અમદાવાદ શહરે નાન ેરોકિા રૂ ૨૧૦૦/ તથા એવીએટર ન ંGJ-01-EX-8741 ડક.રુ. ૧૫,૦૦૦/- ની 
ર્ણી કુલ્લે કીંરૂ ૧૭૧૦૦/- ની મતાના મદુામાલ સાથે પકિી પાિી વસ્ત્રાપરુ પોલીસ સ્ટેશન ત્રણ 
ગનુા ફસ્ટ ગ.ુર.ન.ં ૩૭૨/૨૦૧૯ ઇપીકો કલમ ૩૭૯ મજુબનો ગનુો િીટેકટ કરી સારી કામર્ીરી 
કરવામા ંઆવેલ છે. તા.૭/૧૨/૨૦૧૯                

 

    *મદુામાલ* -  

   રોકિા રકમ તથા એવીએટર ન ંGJ-01-EX-8741 ન ુ  ડક.રુ. ૧૫,૦૦૦/- ની 
ર્ણી શકાય  કુલ્લે કીં રૂ.૧૭૧૦૦/- ની મતાનો મદુામાલ  ગનુાની કબલુાત કરેલ  

 

     આજથી આશરે પાચેંક મહીના પહલેા સહ આરોપી મહશે ઉફે ર્ટં્ટી સોમાભાઇ જાતે-વણઝારા 
નાઓ સાથે મળી વસ્ત્રાપરુ તળાવ ના રે્ટ ન-ં૩ શહીદચોક ની સામ ેપાકીર્મા ંપાકગ કરેલ ફરીના 
એક્ટીવા ની િીકીતોિી એક વીવો કંપનીનો મોબાઇલ ફોન તથા રોકિા ૧૦૦૦/- તથા ૧૫૦ િોલર 
ની અને અન્ય િોક્યમુેંટ ની ચોરી કરેલાની કબલુાત આપેલ છે  

 

   આજથી આશરે ચારેક મહીના પહલેા સહ આરોપી મહશે ઉફે ર્ટં્ટી સોમાભાઇ જાતે-વણઝારા નાઓ 
સાથે મળી વસ્ત્રાપરુ તળાવ સરદાર રેસીિન્સી ની સામે પાકીંર્ મા પાકગ કરેલ એકટીવા ની િીકી 
તોિી રોકિા રૂ ૨૦૦૦/- તથા એસ,બી.આઇ બેક ન ુએટીએમ કાિગ ની ચોરી કરેલ જે એટી.એમ કાિગ 
ના કવર પર ફરીયાદી નાઓને પીન નબંર લખેલ હોય જે પીન નબંર આિારે સદેંશપ્રેશ રોિ પરના 
એટી.એમ માથંી ફરીના એસ,બી.આઇ બેંક ના એટી.એમ માથંી રૂ ૨૦,૦૦૦/- િેબીટ કરેલા ની 
કબલુાત આપેલ છે  
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   આજથી આશરે ત્રણ સાિા ત્રણેક  મહીના પહલેા સહ આરોપી મહશે ઉફે ર્ટં્ટી સોમાભાઇ જાતે-
વણઝારા નાઓ સાથે મળી મસિંધ ુભવન રોિ ખાતે આવેલ અમલુ પાલગરની બાજુમા આવેલ ગ્રીન 
પલગ રેસ્ટોરંટ ની બાજુમા આવેલ ર્ોટીલા ર્ાિગન ની બહાર ના રે્ટ ની બાજુમા પાકગ કરેલ એક્ટીવાની 
િેકીમાથી એક વન પ્લસ મોબાઇલ -૬ મોિલ નો તથા રોક્િ રકમ ૭૦૦૦/- ની મતાની ચોરી 
કરેલાની કબલુાત આપેલ છે આજથી આશરે બે મહીના પહલેા સહ આરોપી મહશે ઉફે ર્ટં્ટી સોમાભાઇ 
વણઝારા નાઓ સાથે મળી વસ્ત્રાપરુ ર્ોટીલા ર્ાિગન ના રે્ટ ની બહાર પાકગ કરેલ જ્યપુીટર ની િીકી 
તોિી રોકિા રૂ ૨૭,૦૦૦/- તથા િોકયમુેંટ ની ચોરી કરેલાની  કબલુાત આપેલ છે  

 

   આરોપીની   એિ.ઓ.   
 

આરોપીઓ િેકીનો લોક ખોલી અર્ર તોિી અંદર રોકિ રકમ,મોબાઇલ તથા એ.ટી.એમ કાિગ, 
કે્રિીટકાિગ વર્રે ની ચોરી કરી ચોરી કરેલ એ.ટી.એમ  ના પાસવિગ દ્વારા રોકિ રકમ ઉપાિવી તેમજ 
કે્રિીટકાિગ માથંી ઓનલાઇન ખરીદી કરી  પૈસા ઉપાિી ચોરી કરતા હોય  

 

આરોપીનો ગનુાહીત ઇમતહાસ  

     આરોપી સને-૨૦૧૬મા સોલા પો.સ્ટે ચીટીર્, તેમજ સને-૨૦૧૮મા 
ર્ાયકવાિ હવેલી ખાતે મારા મારીના કેશમા પકિાયેલ છે અને અર્ાઉ વસ્ત્રાપરુ પોલીસ સ્ટેશન 
ખાતે એકટીવાની િીકી તોિી ચોરી કરવાના ચારેક જેટલા ગનુામા પકિાયેલ છે.  
ડીટેર્ટ થયેલ ગનુા : 
 

(૧) વસ્ત્રાપરુ પોલીસ સ્ટૅશન ફસ્ટ ગ.ુર.ન ં૨૦૫/૧૯ ઇપીકો કલમ ૩૭૯,૪૬૧ મજુબ  

(૨) વસ્ત્રાપરુ પોલીસ સ્ટૅશન ફસ્ટ ગ.ુર.ન ં૨૪૮/૧૯ ઇપીકો કલમ ૩૭૯,૪૬૧ મજુબ  

(૩) વસ્ત્રાપરુ પોલીસ સ્ટૅશન ફસ્ટ ગ.ુર.ન ં૨૬૮/૧૯ ઇપીકો કલમ ૩૭૯,૪૬૧ મજુબ  

(૪) વસ્ત્રાપરુ પોલીસ સ્ટૅશન ફસ્ટ ગ.ુર.ન ં૨૯૬/૧૯ ઇપીકો કલમ ૩૭૯,૪૬૧ મજુબ  

 

આ કામર્ીરીમા ંપો.સ.ઇ. એમ.બી. જાિેજા તથા H.C. બાબભુાઇ હ.ેકો. ઘનશ્યામમસિંહ H.C. 

અરમવિંદમસિંહ  P.C. જાહીદખાન, P.C. ર્ોમવિંદભાઇ, P.C. સજયભાઇ  P.C. જીતેન્દ્રકુમાર, P.C. સરદારમસિંહ 
લો.ર. મવશ્વરાજમસિંહ, લો.ર.પ્રશાતં, લોર. મવનોદભાઇ,  લો.ર.અમીતમસહ, લો.ર. લાલજીભાઇ, લો.ર. 
જયપાલમસિંહ.                                                                                                                                       
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શાહીબાગ પોલીસ તેિજ સખી સઘં સચંાલીત શાહીબાગ આશ્રય ગ્રહુ િારફતે િાતા 
પતુ્ર નુ ં૧૦ વર્ક બાદ મિલન ર્રાવી પ્રશસીનીય ર્ાિગીરી ર્રેલ છે. 

                       શાહીબાર્ પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા ંઆવેલ આશ્રય ગ્રહુમા ંપોલીસ મારફતે 
ર્ઇ તા.૨૨/૧૦/૨૦૧૯ ના રોજ એક ફુટપાથ ઉપરથી ઉવ.૫૫ ના આશરાના બહને મળી આવેલ 
અને તેઓને શાહીબાર્ સખી સચંાલીત આશ્રયગહૃમા ંરાખવામા ંઆવેલ જે બહને શરીરે આશકત 
હોય અને કોઇ ડહિંન્દી કે ગજુરતી ભાષા જાણતા ના હોય તેઓની સારવાર કરાવી જમવાનુ ંસમયસર 
આશ્રયગહૃ મારફતે આપવામા ંઆવતા તેઓ તેલગુ ુભાષા બોલતા હોય તેવુ ંજણાવતા એક તેલગુ ુ
ભાષા જાણતા ઇસમને બોલાવી તેઓની ભાષા બોલાવતા અને સમજાવતા પોતાનુ ંનામ લક્ષ્મી 
નાર્ેશ્વર રાવ ઉન્ન્મ રહ.ે અપલ સ્વામી કોલોની એલ્લરુ જી.ડકષ્ના વેસ્ટ ર્ોદાવરી આંધ્રપ્રદેશના 
હોવાનુ ંજણાવેલ અને છેલ્લા ૧૦ વષગથી ઘરેથી નીકળી ર્યેલા અને ફરતા ફરતા અમદાવાદ આવી 
ર્યેલ હોય આ બાબતે તેઓના સરનામાની ખરાઇ કરવા આંધ્રપ્રદેશમા ંિીજીપી સાહબેને તથા વમુન 
કમમશ્ર્નરને સાહબે તેમજ કલેકટર સાહબે તથા મખુ્યમતં્રી સાહબેને ઇમેલથી આ બાબતે જાણ કરવામા ં
આવેલ અને આ બાબતે ખરાઇ કરતા તેમના પતુ્ર સૈલ ુનાઓ આજરોજ આંિપ્રદેશ પોલીસ સાથે 
તેમની માતાને લેવા માટે શાહીબાર્ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે આવતા તેઓની મલુાકાત કરાવી તેમજ 
ઓળખ કરાવતા છેલ્લા૧૦ વષગથી ઘરેથી ગમુ થયેલ હોય જે અંરે્ આંધ્રપદેશ ખાતે પોલીસ ને પણ 
જાણ કરેલ હોય તપાસ દરમમયાન મળી આવેલ ના હોય અને આજરોજ પતુ્ર તથા માતાનુ ંશાહીબાર્ 
પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ૧૦ વષગ બાદ મમલન કરાવવામા ંઆવેલ છે અને શાહીબાર્ પોલીસ તથા સખી 
સઘં સચંાલીત આશ્રયગહૃ ના કમગચારી મારફતે સારી કામર્ીરી કરેલ છે.    

  

  
 

નાયબ પોલીસ કમમશનર, 
કંટ્રોલરૂમ, અ’વાદ શહરે. 
પોલીસ કમમશનર વતી. 


