જનસંપક અધીકાર

ારા

પોલીસ કિમશનર ીની કચેર , અમદાવાદ શહર
ટલીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
કં ોલ મ ટલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦,૨૫૬૩૦૩૦૦,૨૫૬૩૦૪૦૦

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૧૨/૩/૨૦૧૫

ુ વાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
શહર પોલીસ વારા કરવામાં આવેલ

શંસનીય/ન ધપા

કામગીર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૫૦૪/૧૫

(૧)
Aoklaa psaar qata rahdarIAaonao lauMTI laota [samaaonaI ધરપકડ કરતી અમદાવાદ ાઇમ
ાઇમ

ા ચ, અમદાવાદ શહર ના સ ં ુ ત પોલીસ કિમ ર

saa તથા નાયબ પોલીસ કિમ ર
ં
બનેલ િમલકત સબધી

ા ચ

ી એ.ક.શમા ઁ

ી idpna BaW/na saaહબ નાઓએ અમદાવાદ શહર િવ તારમા ં

ુ
નાઓ
શોધી કાઢવા સા

ુ ં
તે અ સધાને
મદદનીશ પોલીશ કિમ ર

ી ઓને

ુ
ચના
કરલ

ઁ
ી એમ.ડ .ચૌધર નાઓના માગદશન
અને

ુ
પરિવઝન

ાઇમ

ા ચના અિધકાર

ુ ં તથા પો.સબ.ઇ પે.
હઠળ એમ.ઓ.બી. કોડઁ ના પો.ઇ. ી એસ.એસ.ર વશી

ી ક. .ચૌધર તથા

એલ.ડ .વાધેલા તથા માણસો તા- 11.03.15 ના રોજ અમદાવાદ શહર મા ં પે ોલ ગ દરિમયાન
બાતમી આધાર kakiryaa

idvaana ballaubaa[

skula

pasaoqaI

SahorkaoTDa

પોલીસ

ટશન

ં lauMT krola raokD ru 5000À સાથે AaraopIAaoÊ 1.mahMmad saaidk ]fo- laDDu mahMmadsafI
િવ તારમાથી
AMnsaarI ].va.27 rho.pIzavaaLI caalaInaa Capra maNaIyaarvaaD pasao rajpur gaaomatIpur
Amadavaad

2.maaohMmadyaasaIna

]fo-kllau

maaohMmadbacava

kuroSaI

].va.28

rho.blaaok

naM.8À201ÊsalaaTnagar rao ha]sa kakiryaa ba`Ij naI baajumaa gaaomatIpur Amadavaad naaAao મળ
ઁ
આવતા કાયદશર ની કાયવાહ
હાથ ધરલ છે . SahorkaoTDa pao sToSana naao fsT- gau.r.naM.47À15
[.pI.kao.klama 392Ê114 maujbanaao gaunaao iDTokT qayaola Co Anao jo AaraopIAaonaI puCprC
drmyaana Collaa caarok maasa naa samaya gaaLamaa Amadavaad Sahor naa SahorkaoTDa tqaa gaayakvaaD
hvaolaI tqaa riKyaala pao sToSana ivastar maaMqaI Alaga Alaga samaya drmyaana Aoklaa rahdarI
psaar qata haoya joAaonao raokI raokD rkmanaI caarok laMuTao krolaanaI kbaulaat krola Co tomaj
AaraopI naM.1 naanaao Agaa] Saahpur pao sToSanamaa lauMT maa tomaj gaaomatIpur pao sToSanamaa
vaahnacaaorI naa gaunaamaa pkDayaola Co.અને વ ુ તપાસ સા

sadrI AaraopI nao SahorkaoTDa

પોલીસને સોપેલ છે .

1

(૨)
અમદાવાદ શહર
નાઓના માગદશન અને

ુ
ચના

ુ
જબ
એ.એસ.આઇ. ઉપે િસહ ફતેિસહ તથા પોલીસ

પે ોલ ગ દરિમયાન વેજલ રુ સોનલ િસનેમા
કમતી મોબાઇલ ફોન ચોર

ુ ં
ા ચ ના પોલીસ ઇ પેકટર એસ.એસ. ર વશી

ાઇમ

ુ
કવી
માટ

ણ ર તા પાસે વેપાર ની નજર

કરતો આરોપી સાબીર અ

ટાફ

ુ લભાઇ મલેક ઉ.વ.૨૩ રહ-મકાન

ુ
નં.૭/ લઝાર
પાકઁ, ગેટ નં.૩, ફતેવાડ , સરખેજ રોડ, અમદાવાદ, નાઓ માઇ ોમે સ મોબાઇલ
ુ
ં
ફોન સાથે મળ આવતા ધરપકડ કરલ છે . અને આ આરોપીએ ક લાત
કરલ ક પોતે પદર
દવસ
અગાઉ

વરાજપાક િવ તાર મા ં આવેલ જલારામ ખમણ હાઉસ ના માલક નને ખમણ લેવા ની

વાતો મા ં રાખી નજર

ુ
કવી
તેઓનો કાઉ ટર પર નો મોબાઇલ ચોર કર લઇ ગયેલ.

વેજલ રુ પો. ટ. ફ. .ુ ર.નં. ૩૭/૧૫ ઇપીકો કલમ ૩૭૯ ના કામે

બાબતે

ુ હો ડ ટક થયેલ છે .

આરોપીને વેજલ રુ પોલીસને વ ુ તપાસ સા સોપેલ છે .

(૩)

બાઇક ચોર ની ધરપકડ કરતી અમદાવાદ ાઇમ
ાઇમ
તથા નાયબ પોલીસ કિમ ર
ં
િમલકત સબધી

ા ચ

ા ચ, અમદાવાદ શહર ના સ ં ુ ત પોલીસ કિમ ર

ી એ.ક.શમા ઁ

ી idpona BaWna saaહબનાઓએ અમદાવાદ શહર િવ તારમા ં બનેલ

ુ
નાઓ
શોધી કાઢવા સા

ુ ં
અ સધાને
મદદનીશ પોલીશ કિમ ર

ાઇમ

ા ચના અિધકાર

ી ઓને

ુ
ચના
કરલ તે

ઁ
ી એમ.ડ .ચૌધર નાઓના માગદશન
અને

ુ ં તથા પો.સબ.ઇ પે.
હઠળ એમ.ઓ.બી. કોડઁ ના પો.ઇ. ી એસ.એસ.ર વશી

ુ
પરિવઝન

ી ક. .ચૌધર તથા

એલ.ડ .વાધેલા તથા માણસો તા- 11.03.15 ના રોજ અમદાવાદ શહર મા ં પે ોલ ગ દરિમયાન
ં
બાતમી આધાર naaraola sak-la qaI vaTvaa પોલીસ ટશન િવ તારમાથી
ચોર ગયેલ હરો-હો ડા
ં
ં - naM.jIjo.1. AolabaI.7358 સાથે આરોપી ifraoj ]smaanaBaa[
કપની
ની મોટર સયકલ નબર
SaoK ].va.28 rho.blaaok naM.75À23À96 sadBaavanaanagar ivaBaaga 2 vaTvaa k`aoisaMga pasao
ઁ
vaTvaa Amadavaad.naanaoa મળ આવતા કાયદશર ની કાયવાહ
હાથ ધરલ છે . Anao jo saMbaMQamaa
vaTvaa pao sToSana fsT- gau.r.naM.67À15 [.pI.kao.klama 379 maujbanaao gaunaao iDTokT qayaola
Co.અને વ ુ તપાસ સા sadrI AaraopI nao vaTvaa પોલીસ ને સોપેલ છે .

(ઇ.ચા.)નાયબ પોલીસ કિમશનર
કં ોલ મ, અ’વાદ શહર
પોલીસ કિમશનર વતી.
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