જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૨/૧૧/૨૦૧૫ સોમવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
શહર પોલીસ વારા કરવામાં આવેલ

શંસનીય/ન ધપા

કામગીર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૨૩૨ /૧૫

ુ
બનાસકાંઠા, કાંકરજ તા કાના
ઇસમને દશી બનાવટ ની ર વો વર સાથે સોલા. શાયોના ચાર ર તા પાસેથી
ઝડપી પાડતી ાઈમ

ા ચ, અમદાવાદ શહર

અમદાવાદ શહર માં કાયદો અને યવ થા જળવાઈ રહ અને કોઈ અિન છનીય બનાવ ન
ુ અમદાવાદ શહર, નાયબ પોલીસ કિમ ર
બને તે હ થી
કિમ ર

ી ક.એન.પટલ સાહબ નાઓની

સાહબ ના

કોડના પો.સ.ઈ.

ી

ી દપન ભ ન સાહબ તથા મદદનીશ પોલીસ

ુ
ચના
માગદશન આધાર પોલીસ ઇ પે ટર

.એન.ચાવડા તથા પો.સ.ઇ.

ી એ.પી.ચૌધર તથા

ી એસ.આર.ટંડલ
ટાફના પોલીસ

કમચાર ઓ સાથે અમદાવાદ શહર િવ તારમાં પે ોલ ગ માં હતા દરિમયાન ચો સ બાતમી હક કત આધાર
અમદાવાદ, સોલા, શાયોના ચાર ર તા પાસેથી આરોપી રા શ ુ માર ઉફ રા ુ ચં ુ ભાઇ પટલ ઉ.વ.૩૩, રહ.
ુ ગામ. ક યાણ રા
ુ , તા.
ળ

હાલ. ડ /૪૭, હાઇકોટના બંગલા, વસંતનગર ટાઉનશીપ, ગોતા, અમદાવાદ
. મહસાણા અભયિસહ ઉફ લાલો હ ુ ભા વાઘેલા ઉ.વ.૨૭, રહ. ગામ.

કડ ,
કાંકરજ,
ક

. બનાસકાંઠા વાળા ને રોક લઈ જ ર કાયવાહ કર તેની

ગઝડતી તપાસ કરતા તેના

માંથી પાસ-પરવાના વગરની દશી બનાવટની ર વો વર નંગ-૧, કમત

સાથે મળ આવતા

ક

ણ, લોધાણા વાસ, તા.

.૧૦,૦૦૦/- ની મ ાની

કર સદર ઈસમની ધરપકડ કરવામાં આવેલ છે . સદર ઈસમ િવ ધ

ુ
નો

ન ધી આગળની તપાસ હાથ ધરવામાં આવેલ છે .
સદર ઇસમની

ુ
છપરછ
દરિમયાન ક

રોડ પાસે થી ખર દલ હોવા ુ જણાવે છે

કરવામાં આવેલ હિથયાર પોતે રાજ થાન આ ુ

દશામાં આગળ ની તપાસ હાથ ધરવામાં આવેલ છે .

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