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ુ વાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
શહર પોલીસ વારા કરવામાં આવેલ

શંસનીય/ન ધપા

કામગીર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૫૭/૧૫

k`a[ma ba`anca :

ર ામા ં વયો- ુ ધ

ી- ુ ષને
ુ ય

ુ ધારની ધરપકડ કરતી અમદાવાદ ાઇમ

ુ
નાઓ
શોધી કાઢવા સા
પોલીશ કિમ ર
પો.સબ.ઇ પે.

ી હમાં ુ
ાઇમ

ી એ.ક. શમાઁ તથા

ુ
કલ
નાઓએ અમદાવાદ શહર િવ તારમાં બનેલ િમલકત સબંધી
ા ચના અિધકાર

ીઓને

ઁ
ી એમ.ડ .ચૌધર નાઓના માગદશન
અને

ુ
ુ ધાને મદદનીશ
ચના
કરલ તે અ સં
ુ
પરિવઝન
હઠળ એમ.ઓ.બી.

કોડઁ ના

ી એલ.ડ .વાધેલા તથા માણસો ગઇ તા-૦૭/૦૧/૨૦૧૫ ના રોજ અમદાવાદ શહર માં

પે ોલ ગ દરિમયાન બાતમી આધાર ર ા માં વયો- ુ ધ
દાગીનાની ચોર

ા ચ

ા ચ, અમદાવાદ શહર ના સં ુ ત પોલીસ કિમ ર

ાઇમ
નાયબ પોલીસ કિમ ર

ુ
સાફર
તર ક બેસાડ કમતી દર-દાગીનાની ચોર કરતી ગગના

કરતી ગગનો

ુ ય

ી- ુ ષને

ુ
સાફર
તર ક બેસાડ

ુ ધાર શશીક ત @ િપ ુ સ/ઓ રા રામ

ઁ
(સોનાર) (મરાઠ ) ઉ.વ.૩૪ રહ- મકાન નં. ડ /૩૯૪ પા નાથ
ટાઉન શીપ, મહાવીર
ઁ
નરોડ, અમદાવાદ નાને નવા નરોડા, પા નાથ
કનાલ રોડ પાસે પકડ પાડલ
સોના નો દોરો ક. .૩૨,૦૦૦/-

કમતી દરતે ભોલેરામ

ુ િવ-૧૦, નવા
તી

ની ઝડતી માંથી એક

મતાનો મળ આવેલ સદર આરોપી તેના સાગરતો Amana ]llaa ]fo-

maNaIlaala mansaurI rho.dhogaama tqaa SaahruK mansaurI rho.dhogaama tqaa raoiht caMnWkaMt jaQava
rho.kOkaDIvaasa sardarnagar Amadavaaદ સાથે નરોડા બેઠક પાસે થી વયો- ુ ધ
ુ
સાફર
તર ક બેસાડ તેઓના કમત સામાન ની ચોર
આસપાસ અલગ અલગ બહાને ઉતાર દતા
છે .

ુ
સાફરો
ને નરોડા પાટ યા તથા સૈજ રુ ટાવર

બાબતે નરોડા પોલીસ ટશન ના બે

ુ
નામાં
સદર આરોપીને નરોડા પોલીસ વ ુ તપાસ સા સોપેલ છે .
= આરોપી નો

ી- ુ ષને ટા ેટ બનાવી
ુ દાખલ થયેલ
ના

ુ
નાહ
ત ઇિતહાસ =

Agaa] sanao 2010 maa Sahor kaoTDa paoલીસ sToSana શર ર સબંધી કસ માં
ધરપકડ થયેલ છે . તથા sanao 2011 maa rIxaamaa baozola posaonjraonaa saamaana maaMqaI raokD tqaa saaonaa- caaMdI
ુ
naa dagaInaanaa caaorInaa gaunaamaa gaaMQaInagar saokTr 21 paoલીસ sToSanamaa તથા બા નગર
પોલીસ ટશન
તથા સને ૨૦૧૨ ની સાલમાં આજ

કારના

ુ
નામાં
ઓઢવ પોલીસ ટશન pkDayaola અને એક વખત પાસા

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