જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૦૩/૦૨/૨૦૧૮ શિનવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ તરફથી કરવામાં
આવેલ

શં સનીય/ન ધપા

ુ ન ના

કામગીર :-

સમાચાર યાદ નં.૨૨૮/૧૮

ુ હામાં આ વન કદની સ

પામેલ પેરોલ જ પ થયેલ ફરાર

આરોપીને ઝડપી પાડતી ાઇમ
અમદાવાદ શહર
અિધક નાયબ પોલીસ કિમ ર

ાઇમ

ા ચ,

ા ચનાં સં ુ કત પોલીસ કિમ ર ી .ક.ભ

ી ડો. રાજ દપિસહ ઝાલા નાઓએ અમદાવાદ શહર િવ તારમાં નાસતા

ફરતા આરોપીઓ તથા પેરોલ ફલ જ પ આરોપીઓને શોધી કાઢવા સા ુ
ુ ચના આપેલ.

અ ુ સધાને

ઇ પેકટર ી એસ. . ડ

તથા

ાઇમ

તથા

ાં ચના પોલીસ ઇ પેકટર
ી સી.બી.ચૌધર તથા

ાઇમ

ાં ચના અિધકાર ઓને

ી બી.પી.રો યા, તથા પોલીસ સબ

ી એસ.બી.દસાઇ નાઓ તથા

ટા નાં

માણસો સાથે અમદાવાદ શહરમાં પે ોલ ગમાં હતા દર યાન મળે લ બાતમી હ કકત આધાર સલીમ ઉફ
ભોડ S/O અ

ુ લભાઇ સં ધી ઉવ.૩૪ રહ. મ.નં. ૩૯, ગાયકવાડ હવેલી પોલીસ લાઇન, જમાલ ુ ર,

અમદાવાદ શહર નાને તા.૦૨/૦૨/૨૦૧૮ ના રોજ ઝડપી પાડલ છે .
પકડાયેલ આરોપીની
ટાં ક પાસે લાભશં કરની ચાલીમાં રહતા

ુ છપરછ કરતા સને ૨૦૦૩ માં શાહ બાગ ુ ધે ર પાં ણીની
કાશ ચૌહાણ ના

થયેલ છે . અને છે લા પં દરક વષ થી સાબરમતી સે લ
રોજ પોતે વચગાળાના
સારવાર માટ બી

મીન ઉપર

વચગાળાના

ુ રા થયેથી પરત સાબરમતી સે
હોવા ુ ં જણાવેલ

ુ ન કસમાંપોતાને આ વન કદની સ

લમાં હતો અને ગઇ તા.૧૨/૧૨/૨૦૧૭ ના

ુ કત થયેલ દર યાન પોતાની બાઇક લીપ ખાઇ જતા ઇ

થતા

મીન મેળવેલ અને તા.૦૮/૦૧/૨૦૧૭ ના રોજ પોતાના

મીન

લ

લમાં હાજર થવા ુ ંહ ુ પરં ુ આજ દન

ુ ધી હાજર થયેલ ન

થી સદર આરોપીને ડ ટઇન કરવામાં આવેલ છે. અને સદર આરોપીને સાબરમતી

લમાં સોપવાની તજવીજ કરવામાં આવેલ છે.

1

રામોલ પોલીસ ટશન :

ઇસન ુ ર પોલીસ ટશન :

2

સાબરમતી પોલીસ ટશન :

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

3

