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.૫/૮/૨૦૧૫

ુ વાર
ધ

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
શહર પોલીસ વારા કરવામાં આવેલ
દશી દા ુ માં કમીકલ થી

શંસનીય/ન ધપા

ુંબઇ માં લ ાકાંડ થયેલ

ુ નાશતાં ફરતાં આરોપી પકડવાની
ઘી

સમાચાર યાદ નં.૧૫૭૨/૧૫
ુ હાનાં કામે નાસતો ફરતો

માં ૧૨૦ લોકો મરણ ગયેલ

આરોપીની ધરપકડ કરતી અમદાવાદ શહર ાઈમ
1. મે.પોલીસ કિમ ર

કામગીર ઃ-

ાચ

ી અમદાવાદ શહર નાઓએ તા.૦૪/૦૮/૨૦૧૫ થી તા.૨૦/૦૮/૨૦૧૫
ાઇવ રાખેલ હોય

ુ ઘાને
અ સં

ક.એન.પટલ તેમજ પો.ઇ એસ.આર.ટંડલ નાઓના માગદશન અને

ાઇમ

ા ચ મદદનીશ પો.કિમ

ી,

ુ
જબ
પો.સબ.ઇ સ,

ી

ુ
ચના

ુ રા તેમજ ટાફનાં માણસો અમદાવાદ શહર િવ તારમાં નાસતા ફરતા
ી આર.એસ. વે

.એન.ચાવડા તેમજ

અને વો ટડ આરોપીઓની તપાસ કરવા પે ોલ ગ િનકળે લા હતા. દરિમયાન સાથેના પો.કો સ. મહશભાઇ
ુ
લવ ભાઇ તથા પો.કો સ. કતન ુ માર દલ ભાઇ નાઓની સં કત
બાતમી હ કકત આઘાર િવ કમા મં દર
પાસે, ગોતા, અમદાવાદ ખાતેથી

ુંબઇ શહર ડ .સી.બી. પોલીસ ટશન

૩૦૭, ૩૨૮, ૧૧૪, ૧૦૯, ૨૦૧, ૧૨૦(બી), િવગેર

ુ
જબના

.ુ ર.નં.-૭૧/૨૦૧૫ ઇપીકો કલમ ૩૦૨,

ુ હાના કામે ભરતભાઇ

હલાદભાઇ પટલ ઉ.વ.૪૨

ધંધો. વેપાર રહ. બી/૪૦૫, ધરતી-૧ એપાટમે ટ, પંચવટ બંગલોઝ સામે, આનંદ પાટ
રાણીપ, અમદાવાદ

ુ ગામ.લાડોલ, નવો માઢ, તા.વી
ળ

રુ

ુ લે

.૧૪,૭૨૦નો

ુ
દામાલ
ક

ુ

.મહસાણા નાઓને તા.૦૪/૦૮/૨૦૧૫ ના

લાક ૨૧/૦૦ વા યે પ ડ તેની પાસેનાં મોબાઇલ ફોન, એક ડાયર , ઇલેશન કાડ,
રોકડા નાંણા મળ

લોટની બા ુ માં,

કર આરોપી

ાઇિવગ લાયસ સ તથા

ુ
દામાલ
કાગળો

ુ
બઇ

ાઇમ બા ચને

સોપેલ છે .
2. અગાઉ વાહનચોર ઓનાં
યતીભાઇ ઉફ કા ભાઇ
પાસે,

ુ ુ

ુ હામાં પકડાયેલ આરોપી સં ય ઉફ દ લીપ ઉફ ઠડ યો

તે ઠાકોર ઉ.વ.૨૫, રહ. મકાન નં- ૪૨૪૩, નરનારયણ સોસાયટ , દ ીણી સોસાયટ

ીજ આગળ, મણીનગર, અમદાવાદ િવ ુ ઘ અમદાવાદ શહર પોલીસ કિમ ર

ી ના કમ
માંક :
ુ

પીસીબી/ડ એનએમ/પાસા/૫૧૪/૨૦૧૫ તા.૧૨/૦૭/૨૦૧૫ નાં કામના અટકાયતી નાનો પાસા
હોય

ક
ુ મ કરલ

ુ મની બજવણી કરવાની બાક માં હોય અટકાયતી છે લા એક માસથી ભાગતો ફરતો હોય

તા.૦૫/૦૮/૧૫ ના પો.સ.ઇ

ને

.એન.ચાવડા નાઓએ હડ.કો સ હતે િસહ ખો ુ ભા નાઓની બાતમી આઘાર

જમાલ રુ ચાર ર તા પાસે થી ઝડપી પાડ આગળની કાયવાહ હાથ ધરવા સા ુ

.આય.ડ .સી વટવા પો. ટ

ખાતે સોપેલ છે .
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3. મણીનગર પોલીસ ટશનનાં ચૈઇન નેચ ગ તેમજ વાહનચોર ના
તે

રમેશભાઇ કાકડ યા (પટલ) રહ. એ/૪૦૪, દ ય વન

અમદાવાદ

ુ
ળ
ગામ.િવરડ , તા.ગાળ યાધાર,

ુ હામાં વો ટડ આરોપી

લેટ, દપક હાઇ ુ લ પાસે, િનકોલ ગામ,

.ભાવનગર. ને તા.૦૫/૦૮/૨૦૧૫ ના રોજ પો.સ.ઇ

.એન.ચાવડા નાઓએ હડ.કો સ હતે િસહ ખો ુ ભા નાઓની બાતમી આઘાર લાલદરવા
પાડ

આગળની કાયવાહ

હાથ ધરવા સા ુ મણીનગર પો. ટ ખાતે સોપેલ છે .

ુ /એટ એમચોર / ચૈઇન નેચ ગ/વાહનચોર ઘણા બઘા
ન

પાસે થી ઝડપી
આરોપી અગાઉ

ુ હાઓમાં પકડાયેલ છે .

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