ં
જનસપક
અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૧૪/૧૨/૧૩ શિનવાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
શહર પોલીસ વારા કરવામા ં આવેલ

ં
શસનીય
/ન ધપા

કામગીર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૩૭૫૯/૧૩

k/a[ma ba`anca :
ta.13À12À2013 naaraoj Anaama^ hoD kaonsTobala Ajyakumaar jabarmala bakla naMbar 9267,
naaokrI k/a[ma ba`anca Amadavaad Sahor tqaa HC p`kaSaisaMh BaOrvaisaMh ba.naM.7668 tqaa baIja sTafnaa
maaNasaao saaqao imalkt sabaMQaI gaunaaAao SaaoQavaa tomaj ATkavavaa saaru Amadavaad Sahor ivastarmaaM
poT/aolaIMgamaaM hta drmyaaMna frta frta klaak: 17À00 vaagao rIlaIf raoD kolaIkao Daoma pasao Aavata
saaqaonaa PC dSarqaBaa[ ramalaala naaAaoe Aapola baatmaI hkIkt AaQaaro AaraopI rakoSaBaa[ ]fo^
jaDIyaao S/o ivarcaMdBaa[ naaqaaBaa[ pTNaI ].va.35 rhovaasaI : blaaok naMbar 8 ruma naMbar 250
garIbaAavaasa yaaojnaa ³AaODa´ naa makana maaM ivajyamaIla paCL naraoDa raoD maomakao Amadavaad Sahor
naanao caaorI krola saaonaanaI kaTIAao jonau vajna 6.740 ga`ama jonaI ikM.rau.20Ê000À¹ naI mata CRPC
klama 102 maujba tpasa Aqao^ kbjo krI sadr AaraopInao CRPC klama 41³1´DI maujba ta.13À12À2013
naa klaak: 18À30 vaagao pkDI ATk krvaamaaM Aavaola Co.

ે પો. ટ.
ગાયકવાડ હવલી
તા ૧૧/૧૨/૧૩ ના ક ૨૦/૦૦ થી સવલ સ કોડના માણસો

એએસઆઇ એસ.ટ .અસાર બ.ન.

ુ
ે
૪૬૨૦, એએસઇ જનકિસહ દ ભા
બ.ન ૭૧૩૪, હકો કશનભાઇ ખમાભાઇ
બ.ન ૩૫૩૪, હકો અમરિસહ
રવાભાઇ બ.ન ૩૯૪૧, પો.કો ભવાનીિસહ

તાપિસહ બ.ન ૪૩૫૧, લો.ર આર ફખાન પીરખાન બ.ન ૫૩૪,

ુ
ુ
લો.ર મોહમદઇ ીશ મહ બમીયા
બ.ન ૧૨૦૪ નાઓ સાથે પો. ટ. િવ તાર પે ોલીગ દર યાન જમાલ ર
ે
ે
ચકલા આવતા સાથના
હકો કશનભાઇ ખમાભાઇ
તથા આર ફખાન પીરખાન બ.ન ૫૩૪ નાઓએ

લાક

1

ે ક ગાયકવાડ હવલી
ે
૨૦/૧૦ વાગે બાતમી હક કત આપલ
પો ટ ફ ટ
૪૫૪

ુ
જબના

.ુ ર.ન ૧૧૨/૧૩ ઇપીકો લમ ૩૮૦,

ુ
ં
ે આક બ ઇકબાલભાઇ રહ ઇ-૧ પાચમો માળ,
નામા
સડોવાયલ

પોળ, જમાલ રુ, અમદાવાદનાએ સદર ચોર કર હોય
ે નાણા
માથી મળલ

ે , સોદાગરની
રુ એપાટમટ

ને પકડ સદર ની ઝડતી તપાસ કરતા ચોર

ુ
૩૬૦૦/-ની ક લાત
કરતા સદર ને એએસઆઇ એસ.ટ .અસાર નાઓએ પકડ અટક

ે છે .
કર વ ુ તપાસ અથ પો.સ.ઇ ડ . .રબાર નાઓ તરફ મોકલી આપલ

AaoZva pao.sTo.:
pao.sa.[ vaI.DI.maaorI naaAaoAo AaoZva paolaIsa sToSana p`aohI gaurnaM 5448/13
p`aohI klama 66baI 65Ao[ 116baI maujbanaa gaunaamaa AaraopI Asaaok ]f^ banTI SyaamapalasaIMga caaOhaNa
]va.36 rho.faojdar naI caalaI BaIlavaaDa Amara[vaaDI Amadavaad naanao ta.13.12.13 naa klaak
17.15 vaagao pkDI ATk krI [glaISa daru naI saIlabaMQa baaoTla naMga 188 tqaa baIyar TIna naMga 224
jonaI kullao ik $ 1Ê04Ê800À– tqaa Aok maao.faona ik $.500À– naao tqaa svaIfT kar ik $ 3Ê00Ê000À–
maLI kullao ik $ 4Ê05Ê300À– naI ma<aanaao maudamaala maoLvaI laovaamaa Aavaola Co.

નાયબ પોલીસ કિમશનર
કં ોલ મ, અÕવાદ શહર
પોલીસ કિમશનર વતી.
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