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.૮/૧૦/૨૦૧૪

ુ વાર
ધ

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
શહર પોલીસ વારા કરવામાં આવેલ

શંસનીય/ન ધપા

કામગીર ઃ-

સમાચાર યાદ ૨૦૧૮/૧૪

ુ હા આચરનાર બે આરોપીઓને

મોટર સાયકલો તથા મોબાઇલ ચોર ના

ુ ામાલ સહ ત ઝ બે કરતી એસ.ઓ. . ાઇમ પોલીસ.
ી હમાં ુ

નાયબ પોલીસ કિમ ર
પોલીસ કમીશનર

ી બી.સી.સોલંક , એસઓ

.એચ.સરવૈયા એસ.ઓ. . ાઇમ

ાઇમ

ાઇમ

ા ચ અમદાવાદ શહર તથા મદદનીશ

ા ચ અમદાવાદ શહર તથા પોલીસ ઇ સપેકટર

ા ચ અમદાવાદ શહર નાઓએ મીલકત સંબધી બનેલ

ુ
જબ
અમદાવાદ શહર િવ તારમાં પો.સ.ઇ.

ી

ુ શોધી કાઢવા
ના

ું ધાને નાસતા ફરતા આરોપીઓને પકડવા આપેલ
ધાિમક તહવાર અ સ

તેમજ આગામી દવાળ ના
ફરતા નારોલ સકલ પાસે

ુ લા
ક

ુ
ચના

ી સી.બી.ગામીત નાઓની ટ મ પે ોલ ગમાં હતી.દર યાન ફરતા

આવતા પો.કો.સમીરિસહ

તાપિસહ તથા પો.કો. જગદ શિસહ ભરતિસહ નાઓ ની

સં ુ ત બાતમી હક ત આધાર (૧) ઇરફાનઅલી ઉફ ચોર અરમાનઅલી સૈયદ રહ. મકાનનં.૨, મદનીપાક,
સૈયદવાડ , વટવા, અમદાવાદ,શહર (૨) સરફરાજખાન

ુ દરતખાન પઠાણ રહ. ર
ુ નગર મકાન નં.૧૫ ગો ડન

સીનેમાની પાછળ વટવા અમદાવાદ નાઓ ને હ રો હો ડા મો.સા.
હ રો હો ડા પેશન

લસ

-૦૧એલએફ- ૦૫૬૯ ક . ુ . ૨૦૦૦૦ તથા

-૦૧ ઇએલ- ૨૮૪૯ ક . ુ . ૧૮૦૦૦ તથા ચોર ના અલગ અલગ કંપની ૬

નં.

મોબાઇલ ફોન ક. ુ . ૮૯,૭૦૦/- ુ લે ક. ુ . ૧,૨૭,૭૦૦/- ના

ુ ામાલ સાથે પકડલ અને ખા ી કરતા મો.સા.નં.

-૦૧ એલ એફ – ૦૫૬૯ બાબતે ઓઢવ પોલીસ ટશન ખાતે ફ. .ુ ર.નં.૩૨૭/૧૪ ઇપીકો ૩૭૯

ુ
જબ
તથા

-૦૧ ઇએલ- ૨૮૪૯ બાબતે વટવા પો. ટ. ફ. .ુ ર.નં.૨૯૯/૧૪ ધી ઇપીકો કલમ ૩૭૯

ુ
જબ
તથા

મો.સા. નં.

મળ આવેલ મોબાઇલ બાબતે વટવા પો. ટ. ફ. .ુ ર.નં.૨૯૬/૧૪ ઇપીકો કલમ ૪૫૪,૩૮૦
નોધાયેલ હોવાની હક કત ણવા મળે લ છે .
વાગે સી.આર.પી.સી. કલમ. ૪૧(૧)એ

ુ
જબ
ના

ુ હા

થી બ ે આરોપીઓને આજરોજ તા.૦૮/૧૦/૨૦૧૪ કલાક ૧૦.૩૦

ુ
જબ
અટક કરવામાં આવેલ છે . આરોપી નં.૧ નાનો અગાઉ રખીયાલ,

ુ , સોલા, વટવા પોલીસ ટશન ખાતે બાઇક ચોર માં તથા નં.૨ અગાઉ રખીયાલ પો. ટ. લોખંડ
ખાડ યા, વ ા ર
ચોર તેમજ વટવા પો. ટ મારા-માર ના

ુ હામાં પકડાયેલ છે . વ ુ તપાસ અથ વટવા પોલીસ ટશન તરફ

મોકલી આપવામાં આવેલ છે .
વટવા પો ટ :વટવા પો. ટ.સે. .ુ ર.નં ૩૪૪૫/૧૪ ધી
કલમ ૫,૬,૬(ક)(૧)(૨)(૩),૮ તથા પ ુ

ુ
જરાત
પ ુ સંર ણ

ુ
ધારણા
અિધનીયમ ૨૦૧૧ ની

યાધાતક પણાની કલમ ૧૮૮ઈ એલ. .પી એ ટ ૧૧૯

ુ
જબ

ુ
જબ
ના

કામના આરોપીઓ (૧ યાસીનભાઈ સ/ઓ ગ રભાઈ વહોરા ઉવ-૩૯ રહ- અમન પાક સોસા. ખા જ ગેટની
બહાર (૨) યાસીનખાન સ/ઓ અહમદખાન પઠાણ ઉવ-૩૬ રહ-૧૫૫૧ રાવળવાસ તા- મહમદાવાદ
મહ દઆલમ સ/ઓ ઈસરા
નાઓને સીની.પો.ઇ સ.
કર કાયદસરની કાયવાહ

-ખેડા (૩)

ુસેન શેખ ઉવ-૩૭ રહ-૧૮, આમીના પાક પંપ ગ ટશનની પાસે વટવા અ’વાદ

ી એચ. .ચૌધર સા.નાઓએ તા.૦૭/૧૦/૨૦૧૪ ના કલાક ૧૫/૩૦ વાગે પકડ અટક
કરલ છે .
નાયબ પોલીસ કિમશનર
કં ોલ મ, અ’વાદ શહર
પોલીસ કિમશનર વતી.

1

