જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૦૪/૦૨/૨૦૧૮ રિવવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ તરફથી કરવામાં
આવેલ

શં સનીય/ન ધપા

કામગીર :-

સમાચાર યાદ નં.૨૩૬/૧૮

એક વષ થી ફરાર રહલ અપહરણ તથા બળા કારના
લ હવાલે મોકલી આપતી અમદાવાદ શહર, ાઈમ
અમદાવાદ શહર
નાયબ પોલીસ કિમ ર

ાઇમ

ુ નાના કદ ને વાસણા િવ તાર માંથી ઝડપી લઇ,
ાચ

ા ચ, સં ુ ત પોલીસ કિમ ર
લ માં થી પેરોલ/ફલ /વચગાળા

થયેલ કદ ઓને તથા નાસતા ફરતા આરોપીઓ પકડવા
પો.સબ.ઈ સ.

.ક.ભ

સાહબ તથા

ી દ પન ભ ન સાહબ તથા અિધક નાયબ પોલીસ કિમ ર

રાજદ પિસહ ઝાલા સાહબ નાઓ તરફથી
પોલીસ ઈ સપેકટર

ી

ી એસ.આર.ટંડલ નાઓના

ી ક.આઇ. ડ

તથા પો.સબ.ઇ સ.

મીન ઉપર

ુ ચના કરલ હોય.

કોડના પો.સબ.ઈ સ.

ઓની
ી

ી ડો.
ટ ફરાર

ુ ચના

ુ જબ

.પી.રો યા તથા

ી ડ .ક.ચૌધર નાઓએ ટ મના માણસો સાથે

નાસતા-ફરતા આરોપીઓ તથા પેરોલ-ફલ ફરાર કદ ઓની શોધખોળ હાથ ધરલ હતી.
અમદાવાદ શહર, સોલા હાઇકોટ પોલીસ
૩૬૬, ૩૭૬ તથા પો સો એ ટ કલમ ૪ િવગેર
મ ય થ

ુ નાના કોટની ક ટડ હઠળ અમદાવાદ

લ કાચા કદ તર ક ગોપાલભાઇ કશાભાઇ મારવાડ ઉ.વ.૨૫, રહ. વાસણા, અમદાવાદ શહર

નાનો અમદાવાદ મ ય થ
ઉપર

ુ જબના

ટશન ફ. .ુ ર.નં.૨૦૪/૧૫ ઇપીકો ૩૬૩,

ટલ હતો.

લ માં હતો.

તા.૨૨/૦૩/૨૦૧૭ ના રોજ દન-૧૦ ના વચગાળા

ને તા.૧/૦૪/૨૦૧૭ ના રોજ વચગાળા

થવા ુ હ .ુ પરં ુ પોતે હાજર થયેલ નહ અને વચગાળા
વચગાળા

મીન ર
મીન ર

મીન

ુ ર થયે થી લ ખાતે હાજર
ઉપર થી ફરાર થઇ ગયેલ હોય.

મીન ફરાર કદ અમદાવાદ ખાતે આવવાનો હોવાની બાતમી હ કકત હડ.કો સ.

હતે િસહ ખો ુ ભા તથા પો.કો સ. દ વીજયિસહ

ુ ુ ભા નાઓને મળતા પો.સબ.ઇ સ. ી ક.આઇ. ડ

તેમના સાથેના ટાફના માણસો સાથે વોચ ગોઠવી સદર કદ ને વાસણા,

.બી.શાહ કોલેજ પાસે થી

બાતમી હ કકત આધાર આજરોજ પકડ પાડ તેને ડ ટઇન કર તેને અમદાવાદ મ ય થ

લ ખાતે

મોકલી આપવામાં આવેલ છે .

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