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ુ વાર
ધ

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
શહર પોલીસ વારા કરવામાં આવેલ

શંસનીય/ન ધપા

કામગીર ઃ-

સમાચાર યાદ ૨૯૫૭/૧૪

saonT/la jolamaaM rhola kacaa kamanaa lauMTnaa AaraopInao maaobaa[la faona tqaa saImakaD^ Aapvaa
jta [samaaonao caaorInaa vhIkla saaqao JDpI paDtI pIsaIbaI Amadavaad Sahor
mao.paolaIsa

kimaSnarEaI

Amadavaad

SahornaaAaoAo

Amadavaad

SahormaaM

banaolaa gaMBaIr banaavaao GarfaoD caaorIÊ vaahna caaorIÊ cao[na snaocar tomaj naasata frta vaaonToD
gaunaogaaraonao SaaoQaI kaZvaa Anao Asarkark prINaamalaxaI kaya^vaahI krvaa saaru Aapola saIQaI
saucanaa Anao maaga^dSa^na Anausaar pI.saI.baI SaaKanaa sTafnaa maaNasaao Amadavaad Sahor
ivastarmaaM poT/aolaIMgamaaM hta drmyaana maLola caaokksa baatmaI hkIkt AaQaaro GarfaoD caaorInaao
rIZao caaor AaSaIfKana ]fo^ gaaDI frIdKana pzaNa rho.saaonaInau Kotr [sanapur Amadavaad
tqaa tonaa saagarIt nasaImaAhomad saaoktAlaI AMnsaarI rho.sadr naanao caaorInaa AokTIvaa saaqao
sauBaaYaba`Ij sak^la pasaoqaI pkDvaamaaM Aavaola jonaI AMga JDtImaaMqaI ~Na maaobaa[la tqaa
saMBaajInaI baIDInaI gaDI naMga.3 tqaa AonTIk haqaavaaLu tIxNa caPpu tqaa naaNaa ru.360 tqaa
caar saImakaD^ Alaga Alaga kMpnaInaa maLI Aavaola tomaj nasaImanaI AMgajDtImaaMqaI Aok
maao.faona tqaa naaNaa ru.4510À maLI Aavaola jo baabato puCprC krta AaraopI AaSaIfKana
]fo^ gaaMDInaao Baa[ vasaImaKana lauMT Anao maaramaarInaa kosamaaM Collaa 26 mahInaaqaI saabarmatI
saonT/la jolamaaM haoya maaokao maLo tao toAaonaI pasaoqaI maLI Aavaola maaobaa[la tqaa saImakaD^
maaoklavaanaI vyavasqaa AMgao saonT/la jola jta haovaanau jNaavaola Anao toAaonaa pasaoqaI maLI
Aavaola AokTIvaa yaasaIna ]fo^ yaasaIna Tapa naI pasaoqaI ru.7000ÀmaaM KrId krolaanau Anao
yaasaInao Aa AokTIvaa kagaDapIz pao.sTonaI hdmaaMqaI caaorI krolaanau jNaavaola jo AMgao tpasa
krta kagaDapIz pao.sTo f.gau.r.naM.208À14 [pIkao k.380 maujbanaao gaunaao naaoMQaayaola
haovaanau jaNavaa maLola Co. Anao sadrI baMnaonao saIAarpIsaI 41³1´DI maujba ATk krvaamaaM
Aavaola Co.
sadrI AaSaIfKana ]fo^ gaaMDI frIdKana pzaNanaa kbjamaaMqaI maLI
Aavaola AonTIk caPpu vagar pasa prmaITo Agamya karNaaosar raKola haoya sadrI ivaruQQa AlagaqaI
jahornaamaa BaMganaao gaunaao daKla krvaamaaM Aavaola Co.
sadrI AaSaIfKana ]fo^ gaaMDInaI puCprC krta to Agaa] GarfaoD
caaorInaa gaunaaAaomaaM pkDayaola haovaanau jNaavao Co.
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બે વષથી પેરોલ ર

ઉપરથી ફરાર સાબરમતી મ ય થ

લના નાસતા ફરતા કદ ની ધરપકડ કરતી

એસ.ઓ. . અમદાવાદ શહર
મદદનીશ પોલીસ કિમ ર
પો.ઇ. ી

ુ
ચના
કરલ ક,

.એચ.સરવૈયા નાઓએ

પેરોલ/ફલ તેમજ વચગાળાના

ી એસ.ઓ. .

મીન ઉપર

ટ

ાઇમ

ા ચ તથા પો.ઇ. ી બી.ડ . ડ

ુ
જરાત
રા યની

ુ
દત

દર પરત

ુદ

લોમાંથી કદ ઓ

લમાં હાજર નહ થઇ પેરોલ ર

ઉપરથી નાસતા ફરતા આરોપીઓને ઝડપી લઇ ધોરણસરની કાયવાહ કરવા
એસ.ઓ. .ના હડ ની કામગીર અથ પોસઇ

ુદ

તથા

ુ
ચના
કરલ હોઇ તેમજ

ી એ.ક.વડ યા તથા ટાફના માણસો પે ોલ ગ માં હતા.

દર યાન પે ોલ ગ ફરતા ફરતા અખબારનગર ગરનાળા પાસે આવતાં સાથેના પો.કો સ. મહશ ુ માર
વેલ ભાઇ તથા હડ કો સ.
મ ય થ

ણ ુ માર

ુ
તાપિસહ નાઓએ સં કત
બાતમી હક કત આપેલ ક, અમદાવાદ

લ નો કદ નામે િવરાજ ચ કાંતભાઇ શાહ રહ, તવન એપાટમે ટ, નહ ુનગર, અમદાવાદ નાનો

લમાંથી વચગાળાના
નહ થઇ પેરોલ ર
આવેલ જય

મીન ઉપર

ટ ા બાદ વચગાળાના

ઉપરથી જ પ કર નાસતો ફર છે .

બે પાન સે ટર નામના થડા ઉપર ઉભો છે .”

ચ કાંતભાઇ શાહ ઉવ.૪૬ ધંધો:બેકાર રહ, ૧૦,
આબાવાડ , અમદાવાદ નાનો મળ આવેલ.
ડ ટઇન કર સાબરમતી મ ય થ

મીનની

ુ
દત

દર પરત

લમાં હાજર

હાલમાં અખબારનગર ક ટલી સકલ ઉપર
હક કત આધાર તપાસ કરતાં િવરાજ

તવન એપાટમે ટ એસ.એમ.કં પાઉ ડ, નહ ુનગર,

કદ ને આજરોજ તા.૦૩/૧૨/૧૪ ના કલાક ૧૩.૪૫ વાગે

લ ખાતે મોકલી આપવા તજવીજ કરવામાં આવેલ છે .

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