જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૧૯/૦૨/૨૦૧૬

ુ વાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
શહર પોલીસ વારા કરવામાં આવેલ
વટવા પોલીસ ટશનના
ગાંધીનગર

ુ
નના

શંસનીય/ન ધપા
ુ
નામાં

કામગીર ઃ-

લ ખાતેથી વચગાળા

લાના સેકટર-૨૧ પોલીસ ટશનના મારામાર ના

સમાચાર યાદ નં.૩૩૯/૧૬
મીન પર

ટ ફરાર થયેલ તેમજ

ુ
નામાં
છે લા બે વષથી નાસતા ફરતા

આરોપીને નારોલ િવ તારમાંથી ઝડપી પાડતી અમદાવાદ શહર, ાઈમ
મદદનીશ
પેરોલ/ફલ /વ ગગાળા
ુ
ચના
કરલ હોય.
પો.સબ.ઈ સ.

ી

પોલીસ
મીન પર થી

ઓની

ુ
ચના

કિમ ર

ી

ક.એન.પટલ

સાહબ

ા ચ
નાઓએ

લમાંથી

ટ ફરાર થયેલ કદ ઓને તથા નાસતા ફરતા આરોપીઓ પકડવા
ુ
જબ
પોલીસ ઈ સપેકટર

.એન.ચાવડા તથા પો.સબ.ઈ સ.

ી એસ.આર.ટંડલ નાઓના

ી એ.પી.ચૌધર

કોડના

નાઓ ટ મના માણસો સાથે

અમદાવાદ શહર િવ તારમાં પે ોલ ગમા હતા. દર યાન સાથેના હડ.કો સ. હ તે િસહ ખો ુ ભા બ.નં.૮૦૯૨
તથા પો.કો સ.

દ વીજયિસહ

ુ ુ ભા બ.નં.૫૮૦૬ નાઓને મળે લ સ ુંકત બાતમી હક ત આધાર

અમદાવાદ, નારોલ ચોક ની સામે આવેલ શાક માકટ ખાતેથી અમદાવાદ મ ય થ

લના વચગાળા

ફરાર પાકા કદ નં. ડ/૧૩૦૨૧ લાલાભાઇ સદાનંદ િવઘાવે ઉ.વ.૨૬ રહ.૭

ુ ુજ
િમ
ં , ખોડ યારનગર,

પી.ડ .પંડયા કોલેજ પાસે, વટવા, અમદાવાદ હાલ રહ.એ/૨૨૪, ઉમંગ ફલેટ, નારોલ

ુ ની કોટ પા ળ,

અમદાવાદનાને આજ રોજ તા.૧૯/૦૨/૨૦૧૬ ના રોજ પકડ ડ ટઇન કરવામા આવેલ છે .
સ

ભોગવવા સા ુ અમદાવાદ મ ય થ

ને આગળની

લ સાબરમતી ખાતે સ પવા તજવીજ કરવામાં આવએલ છે .

સદર અટક કરલ પાકા કદ ની

ુ
ુ
છપરછ
કરતા પોતે સને-૨૦૦૭ મા વટવા રની રા

ગામમાં ખાતે રહતો હતો યાર યાં રહતા નેવલ એ થોની
છે ડતી કરલ હતી

ન નામના છોકરા એ માર બહન

પોતાની વટવા પોલીસે ધરપકડ કરલ હતી.
કરલ હતી

યોતીની
ુ
નામાં

ગે તેની સાથે બોલા-ચાલી થતા પોતે તેને કાતરના ૨૮ ઘા મારલ હતા

આ વન કદની સ

મીન

કસ કોટમા ચાલી જતા સેસ સ કોટ તા.૮/૯/૨૦૦૯ ના રોજ

યાર થી પોતે સાબરમતી

તા.૨૨/૧૧/૨૦૧૩ ના રોજ દન-૧૦ ના વચગાળા

મીન પર

લમા સ

કાપતો હતો. બાદ

ટ ફરાર થઇ ગયેલ હતો.

તેમજ આજથી દોઢક વષ પહલા તેની પ ન બીજલને તેના િપતા તેઓના ઘર
ગાંધીનગર,

.ઇ.બી. કોલોની ખાતે લઇ ગયેલ હતા

યાં આરોપી મળવા માટ તેઓના ઘર ગયેલ હતો

યાં આરોપીને તેના સાસર પ ના માણસો સાથે બોલાચાલી ઝઘડો થતા માર થયેલ હતી.
તથા તેના ભાઇ સંજય િવ ુ ધમા ફર યાદ થયેલ હતી
હતો અને આરોપી તે

ુ
નામા
આજ દન

સેકટર-૨૧ પોલીસ ટશન ખાતે

મા અરોપી

કસમા આરોપીના ભાઇને પોલીસે પકડ લીધેલ

ુ ફરાર રહલ હતો. સદર બનાવ બાબતે ગાંધીનગર
ધી

ુ ન ધાયેલ હોય તેઓને
નો

લાના

ણ કરવામાં આવેલ છે .
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આજથી સાતેક મ હના પહલા ુ ધે ર ધોબીઘાટ

ુ
ના

એ ટટના શેડ નં-૨૦ ખાતેથી વેપાર

ુ લેપટોપ

તથા કમેરાની ચોર કર લઇ જનાર આરોપીને ુ ધે ર ચાર ર તા પાસેથી ચોર ના લેપટોપ તથા કમેરા
સાથે ઝડપી પાડતી અમદાવાદ શહર, ાઈમ
અમદાવાદ શહર

ુ
નાઓ
શોધી કાઢવા

િમલકત સબંધી
નાઓના

ાઈમ

કોડના પો.સ.ઇ સ.

ી

ા ચ

ા ચના મદદનીશ પોલીસ કિમ ર

ુ
ચના
કરલ હોય

આધાર પોલીસ ઈ સપેકટર

.એન.ચાવડા તથા પો.સ.ઈ સ.

અમદાવાદ શહર િવ તારમાં પે ોલ ગમાં હતા દરિમયાન

ી ક.એન.પટલ નાઓએ,
ી એસ.આર.ટંડલ

ી એ.પી.ચૌધર નાઓ ટ મ સાથે

ટાફના પો.કો સ. િવનોદભાઇ ગાંડાભાઇ તથા

ુ
પો.કો સ. િવજયિસહ જગતિસહ નાઓને મળે લ સં કત
બાતમી હક કત આધાર આરોપી ફઝાદ ઉફ વા તવ
સલીમભાઇ સંધી ( ુ લીમ) ઉ.વ.૧૯ રહ. લાભશંકરની ચાલી,
ુ અમદાવાદ શહર નાને
પાસે, મા ુ રા
કસીયો કંપનીના કમેરા સાથે મળ
અટક કરવામાં આવેલ છે અને
ુ ધે ર ધોબીઘાટ

ુ
ના

ુ
નીયન
બકની સામે, ુ ધે ર પાણીની ટાંક

ુ ધે ર ચાર ર તા પાસેથી એક ડલ કંપનીના લેપટોપ તથા એક

ુ લ કમત .૪૫,૦૦૦/- ની મ ાના સાથે તા.૧૯/૦૨/૨૦૧૬ રોજ પકડ
ની

ુ
છપરછ
કરતા પોતે આજથી સાતેક મ હના પહલા બપોરના સમયે

એ ટટમાં આવેલ શેડ નં.૨૦ ના કારખાનામાથી એક લેપટોપ તથા કમેરા સાથેની

ુ
બેગની ચોર કરલ હોવાની ક લાત
કરલ છે .
ુ
સદર લેપટોપ તથા કમેરાની ચોર બાબતે હા દક મહ ભાઇ પટલ નાઓએ મા ુ રા
પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવેલ હોય

થી આરોપી તથા

ુ
ુ પોલીસ ટશન ખાતે
દામાલ
મા ુ રા

સ પવા તજવીજ કરવામાં આવેલ છે .
સદર આરોપીની
ચોર ના

ુ
ુ પોલીસ ટશન ખાતે ભંગાર
છપરછ
કરતા પોતે સને-૨૦૧૨ માં મા ુ રા

ુ
નામા
પકડાયેલ હતો. તેમજ આજથી સાતેક મ હના અગાઉ ર ખયાલ પોલીસ

મોબાઇલ ચોર ના

ુ
નામા
પકડાઇ

ટશન ખાતે

ુ
કલ
છે .

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