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.૧૫/૪/૨૦૧૫

ુ વાર
ધ

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
શહર પોલીસ વારા કરવામાં આવેલ

ાઇમ

કામગીર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૭૩૧/૧૫

ા ચ
ાઇમ

પોલીસ કિમ ર

ા ચ, અમદાવાદ શહર ના ખાસ પોલીસ કિમ ર

ી ઓને

ી એ.ક. શમાઁ તથા નાયબ

ી દપન ભ ન નાઓએ અમદાવાદ શહર િવ તારમાં બનેલ િમલકત સબંધી

શોધી કાઢવા તથા િમલ ત સબંધી

અને

શંસનીય/ન ધપા

ુ
નામાં
વો ટડ આરોપીઓ શોધી કાઢવા સા

ુ
ુ ધાને મદદનીશ પોલીશ કિમ ર
ચના
કરલ તે અ સં

ુ
પરિવઝન
હઠળ એમ.ઓ.બી. કોડઁ ના પો.સબ.ઇ પે.

ાઇમ

ુ
નાઓ

ા ચના અિધકાર

ી એમ.ડ .ચૌધર નાઓના માગઁદશન

ી ક. .ચૌધર તથા એલ.ડ .વાધેલા નાઓના

ને ુ વમાં માણસો ગઇ તા- ૧૪/ ૪/૨૦૧૫ નારોજ અમદાવાદ શહર માં પે ોલ ગ દરિમયાન બાતમી આધાર
આરોપીઓ ગોિવદ ઉદા

તે પટલ ઉ.વ.૨૭ રહ- સર વતી સોસા., કા ભાઇ રબાર ના મકાનમાં, રા

પાક ઓઢવ, અમદાવાદ તથા અજય ભોજરાજિસગ

ડ

ઉ.વ.૩૦ રહ- સદર નાઓ વટવા
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.આઇ.ડ .સી.

ુ
જબના
કામે ધરફોડ ચોર ના

ુ
દામાલ

એસ.એસ. દાગીના નંગ- ૩૮ ક. ા ૮૩૫/- ક. . ૧,૫૦,૦૦૦/- સાથે મળ આવતા ધરકપડ કર કાયદશર
કાયવાહ કર વટવા

.આઇ.ડ .સી.પોલીસ ને વ ુ તપાસ સા સોપેલ છે .
તેમજ બાતમી આધાર પાલડ કોચરબ આ મ પાસેથી બાવળા પોલીસ ટશન નો

baavaLa fsT- gau.r.naM.18À14 [.pI.kao.klama 454Ê 380Ê 114

ુ
જબના
કામે વો ટડ naTvar ]fo- naTu

BavaanajI zakaor ].va.27 rho.gaama : maarusaNaa ta : do~aoj jI : Amadavaad hala rho.gaama :
kPtanapura ta : klaaola jI : gaaMQaInagar નાને અટક કર કાયદશર ની કાયવાહ કર બાવળા પોલીસ ને
સોપેલ છે .

(ઇ.ચા.)નાયબ પોલીસ કિમશનર,
કં ોલ મ, અ’વાદ શહર.
પોલીસ કિમશનર વતી.
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