જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૨૪/૨/૨૦૧૭

ુ વાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ તરફથી કરવામાં
આવેલ

શંસનીય/ન ધપા

કામગીર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૩૯૩/૧૭

અમદાવાદ શહર ખાતે અલગ- અલગ પો. ટ. િવ તારમાં પોલીસ ારા નાસતાફરતા તથા વો ટડ આરોપીઓ

ગે

ાઈવ રાખી સઘન પે ોલ ગ કર

અસરકારક કામગીર કરતાં ઇસન રુ પો. ટ. ફ. .ુ ર.નં.૧૭૯/૨૦૧૫ ઇ.પી.કો.
કલમ ૪૦૬, ૪૨૦, ૪૬૫, ૪૬૭, ૪૬૮, ૪૭૧, ૧૧૪ તથા પાસપોટ એ ટ કલમ
૧૨(૧)(બી)

જ
ુ બના કામના વો ટડ આરોપી

ર
ુ ઇ લામ ઐ બ
ુ ભાઇ શેખ

(ઉ.વ.૩૫) (રહ.”ડ ” વોડ નવાબનગર, ચંડોળા તળાવ શાહઆલમ ઇસન રુ )
નાને તા.૨૩/૨/૧૭ નાં કલાક ૨૦/૦૦ વાગે પકડ અટક કર કાયદસરની
કાયવાહ કરવામાં આવેલ છે .
ખોખરા પોલીસ ટશન િવ તારમાંથી સઘન પે ોલ ગ દર યાન અસરકારક
કામગીર કરતાં

જ
ુ રાત

૩૭૯, ૪૬૯, ૧૧૪

ુિનવસ ટ ફ. .ુ ર.નં.૫૪/૨૦૧૬ ઇ.પી.કો. કલમ

ુજબના કામના વો ટડ આરોપી (૧) િનલેષભાઇ

વ
ુ રાજભાઇ લવલે (ઉ.વ.૨૪) (રહ. િશવલાલની ચાલી મ ાસી મં દર સામે,
ભાઇ રુ ા,

હાટક ર)

અને

(૨)

સ ચનભાઇ

સે વરાજ

ગવ ડર

(ઉ.વ.૨૩)(રહ.નહ નગર, મ ાસી મં દર સામે, ભાઇ રુ ા, હાટક ર) નાને
સી.આર.પી.સી. કલમ ૪૧(૧)આઇ
કર વ ુ તપાસ અથ

જ
ુ રાત

જ
ુ બ અટક કર , કાયદસરની કાયવાહ
િુ નવસ ટ પોલીસ

ટશન ખાતે મોકલી

આપવામાં આવેલ છે .

સાબરમતી પોલીસ

ટશન

િવ તારમાંથી નાસતો-ફરતો

આરોપી રા શ

કાળ દાસ સોલંક (દર ) ઉફ રા ુ સોલંક (ઉ.વ.૪૭)(રહ.હ મ
ુ ાનની પોલ,
અલ ગ ચાર ર તા, ખંભાત

.આણંદ) સને ૨૦૧૨ માં

ાઇમ ા ચ સે ડ

.ુ ર.નં.૩૦૬૬/૨૦૧૨ ધી આ સ એ ટ કલમ ૨૫(૧)બી.એ નાં કામનો નાસતો
ફરતો હતો તેમજ સને ૨૦૧૫ એલીસ ીજ પો. ટ. ફ. .ુ ર.નં.૧૮૯/૧૫ ઇપીકો
કલમ ૪૦૬,૪૨૦,૫૦૭, ૧૧૪

જ
ુ બનાં કામમાં પણ નાસતો ફરતો હતો.

ને

તા.૨૩/૨/૧૭ નાં કલાક ૨૧/૦૦ વાગે પકડ અટક કર કાયદસરની કાયવાહ
કરવામાં આવેલ છે .
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દાણીલીમડા પોલીસ ટશન :

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