જનસં પક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૦૪/૧૧/૨૦૧૭ શિનવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ તરફથી કરવામાં
આવેલ

શં સનીય/ન ધપા

કામગીર :-

અમદાવાદ શહરના ચેઇન ને ચ ગના
ફરતો ર ઢો

ાઇમ

ુ દા

ુ દા ૨૧

ટલા

ુ નાઓમાં સંડોવાયે લ અને નાસતો

ુ નેગારને પકડ પાડતી અમદાવાદ શહરએસ.ઓ. . ાઇમ
સં ુ ત પોલીસ કિમશનર

ી

સમાચાર યાદ નં.૨૨૨૯/૧૭

ી

ા ચ

ાઇમ ા ચ અમદાવાદ તથા નાયબ પોલીસ કિમશનર

ા ચ અમદાવાદ શહર તથા મદદનીશ પોલીસ કમીશનર

ી એસ.ઓ. .

ાઇમ

ા ચ

અમદાવાદ શહર નાઓએ નાસતા ફરતા આરોપી પકડવા તેમજ એસ.ઓ. .ના હડને લગતી કામગીર
કરવા સા ુ ં આપેલ
તથા પો.સ.ઇ.

ુ ચના

ુ જબ અમદાવાદ શહર િવ તારમાં એસ
.ઓ. .ના પોસઇ

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

ી વી.એચ. ડ
ુ માર િ કમલાલ

તથા પો.કો. િનશારઅહમદ ઉ માનમીયા નાઓએ આપેલ બાતમી હક કત આધાર પીરાણા દવ હોટલ
ચાર ર તા ખાતેથી આરોપી મોહમદશાહ દ ઇકબાલભાઇ ુ રશી ઉ.વ.૩૫ ધં ધો:વેપાર રહ, મ.નં.૨૮૯૬,
દાદામીયાં ની ગલી, મા ુ
ઝડપી લેવામાં આવેલ.

નો ખાં ચ,ો પોપટ યાવાડ, દ રયા ુ ર, અમદાવાદ શહરને પ સર મો.સા. સાથે
ની

ુ છપરછ કરતાં ઉપરોકત મો.સા. ઉપર પોતે તથા પોતાના િમ

જોએબખાન નાદ રખાન બલોચ નાઓએ ભેગા મળ

દાણીલીમડા, પાલડ , ઓઢવ, બા ુ નગર,

સરદારનગર, વ ા ુ ર, શાહ બાગ પોલીસ ટશન, વાડજ, મા ુ ુ ર,ા દ રયા ુ ર, એલીસ ીજ, ખોખરા
પોલીસ ટશન િવ તારમાં ચેઇન નેચ ગ કરલાની ક ુ લાત કરલ અને આ

ુ નામાં જોએબખાન અગાઉ

પકડાયેલ અને પોતે

ુ નામાં નાસતો ફરતો હોવાની હક કત જણાવેલ.

ક. .૪૦,૦૦૦/-

કરવામાં આવેલ અને સદર ઇસમને આજરોજ તા.૦૩/૧૧/૨૦૧૭ ના કલાક

ુ ક

૧૬/૦૦ વાગે સીઆરપીસી કલમ ૪૧(૧)આઇ

થી પ સર મો.સા.

ુ જબ પકડ અટક કર આગળની વ ું કાયવાહ સા ુ ં

તજવીજ હાથ ધરલ છે .
આ આરોપી અગાઉ સને ૨૦૧૨ ની સાલમાં કાગડાપીઠ પોલીસ ટશનમાં યારબાદ
સને ૨૦૧૩ માં નવરંગ ુ રા પોલીસ ટશનમાં તેમજ સને ૨૦૧૪ માં સરદારનગર પોલીસ ટશનમાં
તેમજ સને ૨૦૧૬ માં મણીનગર પોલીસ
નેચ ગના

ટશનમાં તેમજ સેટલાઇટ પોલીસ

ટશનમાં ચેઇન

ુ નાઓમાં પકડાયેલ છે.

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