જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૨૫/૨/૨૦૧૭ શિનવાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ તરફથી કરવામાં
આવેલ

શંસનીય/ન ધપા

કામગીર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૩૯૪/૧૭

ઓઢવ પોલીસે તા.૨૪/૨/૧૭ રાતના ૯/૩૦ વા યાના
ઓઢવ આદ નાથનગર આરોપી

ુ ત સ\ઓ

રુ શ ુ માર યાદવ (ઉ.વ.૧૯) (રહ.ગો ુ લનગર

જડ ર મં દરની બા ુ માં આદ નાથનગર ઓઢવ) ને હરો હો ડા
૧

પી

૭૯૩૮

કમત

સી.આર.પી.સી.કલમ ૪૧ (૧) (ડ )

િપયા

મ
ુ ાર બાતમીના આધાર

૧૫,૦૦૦/-

લે ડર મોટર સાયકલ નંબર

ચોર ના

વાહન

સાથે

ઝડપી

લઈ

જ
ુ બ અટક કર આગળની કાયવાહ હાથ ધર છે .

િનકોલ પોલીસ ટશન િવ તારમાંથી નાસતો-ફરતો આરોપી અરિવદ

ુળા

ઠાકોર

(રહ.લ મીનગર ખોડ યારનગર િનકોલ) િનકોલ પો. ટ.ફ. .ુ ર.નં.૮૪/૧૬ ઇ.પી.કો.કલમ ૩૨૬,
૩૨૫, ૩૨૪, ૩૨૩,૨૯૪ (ખ) ૧૧૪ તથા

.પી.એ ટ કલમ ૧૩૫ (૧)

હોઈ તા.૨૪/૨/૧૭ રાતના ૮/૧૫ વા યાના

જ
ુ બના કામે નાસતો ફરતો

મ
ુ ાર િનકોલ પોલીસે પકડ અટક કર કાયદસરની

કાયવાહ કર છે .
નરોડા પોલીસ ટશન ફ. .ુ ર.નં.૨૪૫/૨૦૦૯ ઈ.પી.કો.કલમ ૩૭૬ કામના આરોપી
કુ શ ઉફ વક લ રતીલાલ રાઠોડ (રહ.ગંગો ી સોસાયટ નરોડા) ઉપરો ત
ખાતે સ

ભોગવતો હતો.

દન-૧૪ ની પેરોલ ફલ ર

લઈ ર

ન
ુ ામાં સ માં

લ

ણ
ુ થતા હાજર ન થતો

હોઈ નાસતો ફરતો હોઈ નરોડા પોલીસે ખાનગી રાહ તપાસ કરતા તા.૨૪/૨/૧૭ નારોજ મળ
આવતા સાબરમતી સે

લ

લમાં હાજર કય હતો.

કાગડાપીઠ પોલીસે સોલા પોલીસ
૪૦૬,૪૨૦,૪૬૫,૪૬૭,૪૬૮,૪૭૧,૧૨૦ (બી) ૧૧૪
ધીરજભાઈ

મકવાણા

(રહ.આયનગર

સોસાયટ

તા.૨૪/૨/૧૭ બપોરના ૧/૪૫ વા યાના

ટશન ફ. .ુ ર.નં.૨૬૩/૨૦૧૫ ઈ.પી.કો.કલમ
જ
ુ બના કામના વો ટડ આરોપી સમીર
ટબોલ

ાઉ ડ)

ને

બાતમીના

આધાર

મ
ુ ાર કાગડાપીઠ પોલીસ ટશન િવ તારમાંથી પકડ

અટક કર કાયદસરની કાયવાહ કર છે .

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