જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૨૬/૦૪/૨૦૧૭

ધ
ુ વાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ તરફથી કરવામાં
આવે લ

શંસનીય/ન ધપા

અડાલજ પોલીસ

કામગીર ઃ-

ટશન તથા આણંદ

સમાચાર યાદ નં.૮૭૨/૧૭

રલ પોલીસ

ટશન ના વણ શોધાયે લ

આરોપીને પકડ પાડતી અમદાવાદ શહર એસ.ઓ. . ાઇમ
સં ુ ત પોલીસ કિમશનર

ી

ાઇમ

ા ચ

ી એસ.ઓ. . ાઇમ

ફરતા આરોપીઓ તથા પે રોલ ફલ જ પ થયેલ આરોપીને પકડવા આપે લ
ી વી.એચ. ડ

તથા પોસઇ

સરખે જ ચાર ર તા પાસે આવતા હ.કો.

ા ચ અમદાવાદ શહર નાસતા
ુજબ અમદાવાદ શહર િવ તારમાં

ું ઇ વેજલ ુર ખાતે હનીફ ઉફ બાડો s/o

ુછપરછ કરતાં પોતે તથા જમાલ દાઉદ તથા રઝાક

ઉમર નાઓએ ભે ગા મળ શેરથા ટૉલટ
આણંદ

ાઇમ

ી એમ.ક.ઝાલા નાઓની ટ મ પે ોલ ગમાં હતી. દર યાન

ધંધો:સીમચોક રહ, ગામ:ગાંગડ, હશરફખાન પઠાણના ખે તરમાં તા.બાવળા

કરલાની હક કત જણાવેલ.

ુચના

ી

લભાઇ રામ ભાઇ તથા પો.કો. િવજયિસહ બળવંતિસહ નાઓની સં ુકત

બાતમી હક કત આધાર હા બાવાની
ની

ન
ુ ાનો ભેદ ઉકલી એક

ા ચ અમદાવાદ તથા નાયબ પોલીસ કિમશનર

ા ચ અમદાવાદ શહર તથા મદદનીશ પોલીસ કમીશનર
એસ.ઓ. . ના પો.સ.ઇ.

ટ
ં ુ ના

રુ ાસાદ ક સં ધીડફર ઉવ.૨૧

. અમદાવાદને ઝડપી લેવામાં આવેલ.

ુ મા તથા રમઝાન દાઉદ તથા લાલા કા ં તથા ગે લા

પાસે તથા વીસેક દવસ અગાઉ સામરખા એ સ ે સ હાઇવે ઉપર

થી આ બાબતે (૧) અડાલજ પો. ટ.ફ. .ુ ર.નં.૩૪/૨૦૧૭ ઇપીકો કલમ ૩૯૪

રલ પો. ટ.ફ. .ુ ર.નં.૪૬/૨૦૧૭ ઇપીકો કલમ ૩૭૯

ુજબના

ટ
ંુ

ુજબ (૨)

ન
ુ ા ન ધાયેલ હોય આરોપી િવ ુ ધ

કાયદસરની કાયવાહ કરવામાં આવે લ છે . આ આરોપી અગાઉ રાજકોટ ખાતે પકડાયે લ છે . તા.૨૫/૦૪/૨૦૧૭
છ વષથી

ટ
ં ુ ના

ન
ુ ાઓમાં નાસતા ફરતા આરોપીને પકડ પાડતી અમદાવાદ શહર એસ.ઓ. . ાઇમ
સં ુ ત પોલીસ કિમશનર

ી

ાઇમ

ા ચ અમદાવાદ તથા નાયબ પોલીસ કિમશનર

ા ચ અમદાવાદ શહર તથા મદદનીશ પોલીસ કમીશનર

ી એસ.ઓ. . ાઇમ

ફરતા આરોપીઓ તથા પે રોલ ફલ જ પ થયેલ આરોપીને પકડવા આપે લ
એસ.ઓ. . ના પો.સ.ઇ.
રોયલ અકબર ટાવર

ી

.ક.રાઠોડ તથા પોસઇ
બર ટાવર

ુછપરછ કરતાં પોતે (૧)

એ ટ કલમ ૧૩૫(૧)

ુજબ (૨)

રુ ત

ુજબ અમદાવાદ શહર િવ તારમાં
ુ માર શંકરલાલ નાઓની

ુ હા ુરા ખાતે થી કાવો ઉફ કાળો s/o દાઉદભાઇ સં ધીડફર ઉવ.૪૦

લાના કામરજ પો. ટ.ફ.

. અમદાવાદને ઝડપી લેવામાં આવેલ.

.ુ ર.નં. ૨૩૭/૨૦૧૧ ઇપીકો કલમ ૩૯૪, તથા બીપી

રુ ત કામરજ પો. ટ.ફ. .ુ ર.નં.૬૩/૨૦૧૧ ઇપીકો કલમ ૩૯૫, ૧૪૩, ૧૪૭, ૧૪૮,

૧૪૯, ૩૨૪ (૩) સાણંદ પો. ટ.ફ. .ુ ર.નં.૦૩/૨૦૧૦ ઇપીકો કલમ ૪૫૭, ૩૮૦
હક કત જણાવે લ.

ાઇમ

ી એન.એન.રબાર નાઓની ટ મ પે ોલ ગમાં હતી. દર યાન

ધંધો:સીમચોક રહ, ગામ:ગાંગડ, હશરફખાન પઠાણના ખે તરમાં તા.બાવળા
ની

ુચના

ી

ા ચ અમદાવાદ શહર નાસતા

ુ હા ુરા ખાતે આવતા પો.કો. ચેતન ુ માર રા ુભાઇ તથા પો.કો. હતે

સં ુકત બાતમી હક કત આધાર

ાચ

ુજબના

ન
ુ ામાં નાસતો ફરતો હોવાની

થી આરોપી િવ ુ ધ કાયદસરની કાયવાહ કરવામાં આવેલ છે. આ આરોપી અગાઉ વટવા પોલીસ

ટશન તેમજ કલોલ પોલીસ ટશન ખાતે પકડાયેલ છે . તા.૨૫/૦૪/૨૦૧૭

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