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.૩૧/૮/૨૦૧૪ રિવવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
શહર પોલીસ વારા કરવામાં આવેલ

શંસનીય/ન ધપા

કામગીર ઃ-

સમાચાર યાદ ૨૨૨૩/૧૪

વટવા પો. ટ.:ુ
જબના
કામના

ી સ.ત

ુ
શંકર ભા દાસ
બ.નં ૩૧૨૨ તથા હ.કો રોહ તિસહ નટવરિસહ બ.નં ૮૩૪૨ તથા હ.કો

ુ
યકાં
ત

વટવા પો. ટ
ફર યાદ

.જોગ નં ૧૩૫/૧૪ ટ.ડા નં ૫૪/૧૪

ભીખાભાઇ બ.નં ૮૧૯૪ તથા પો.કો રા વિસહ મગન

બ.નં ૮૯૭૯ તથા પો.કો

ુ ુ દિસહ િવ મિસહ બ.નં
ુ
ના

૩૯૯૫ તથા સંતોષ દવચંદભાઇ બ.નં ૮૬૩૧ નાઓ સાથે પો. ટ િવ તારમાં િમ ત સંબધી બનતા

શોધવા તથા અટકાવવા પે ોલ ગમાં હતા તે દર યાન કલાક ૨૧/૪૦ વાગે નારોલ કોટ સામે રોડ ઉપર
આવતા પો.કો
૨૭

ુ ુ દિસહ િવ મિસહ બ.નં ૩૯૯૫ નાઓની બાતમી આપેલ ક એક

લે ડર લસ મો.સા. નં

ુ ૯૭૬૬ ઉપર તેનો ચાલક તથા બેસ ઇસમો કોઇ જ યાએથી છળ-કપટથી મેળવેલ

મશીનર દાગીનાઓ લઇ કોયલી તલાવડ તરફથી નારોલ સકલ તરફ જવાના છે
આરોપીઓ (૧)

ાસના

બાતમી આધાર

તે ભાઇ અમરતભાઈ નાયક ઉવ-૨૦ રહ- કોયલી તલાવડ નાં છાંપરામાં

ઈબી

સબ ટશન પાસે નારોલ વટવા અ’વાદ (૨) પરશભાઈ શાંિતભાઈ ચણા ઉવ-૪૩ રહ- ૭૯૯, ઇ દ રાનગર
િવ-૧ લાંભા ગામ પાછળ નારોલ અ’વાદ (૩). િવમલભાઈ
સબ ટશન પાસે નારોલ વટવા અ’વાદ નાઓ પાસે થી
તે

ુ
પતભાઈ
કાવેડ યા ઉવ-૨૧ રહ-

ગ જડતી તપાસ કરતા

ણાતા

ાસ મશીનર ના પા સ
ુ લે ૨૧ નંગ કોઇ બીલ

ના થેલા માંથી ૬ નંગ તથા પરશના થેલા માંથી ૧૫ નંગ રા ડ બાર

અગર લખાણ ચી ી વગરના

ઈબી

ુ આશર ૫૦ ક લો વજન એક કલોના . ૩૫૦/- લેખે ૫૦ કલો

ના આશર .૧૭૫૦૦/- તથા મો.સા. ની ક. ૩૦,૦૦૦/- ગણી ઉપરો ત લઇ આવેલ
જ યાએથી ચોર અગર છળ કપટથી મેળવેલા ુ જણાતા સીઆરપીસી કલમ ૧૦૨
કર સદર આરોપીને સીઆરપીસી કલમ ૪૧(૧) ડ

ાસના બાર કોઇ

ુ
જબ
તપાસ અથ ક

ુ
જબ
તા.૩૦/૦૮/૨૦૧૪ ના કલાક ૨૨/૩૦ વાગે હ.કો

ુ
શંકર ભા દાસ
નાઓએ પકડ અટક કર કાયદસરની કાયવાહ કરલ છે હાલમાં તપાસ ચા ુ છે

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