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અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
શહર પોલીસ વારા કરવામાં આવેલ

શંસનીય/ન ધપા

કામગીર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૬૨૨/૧૫

અમદાવાદ તથા િવસનગર િવ તાર માંથી વાહનચોર કરનાર અને
છે લા

ણેક વષથી નાસતા ફરતા આરોપીને ઝડપી પાડતી ાઇમ ા ચ

અમદાવાદ શહર
કિમ ર

ા ચનાં નાયબ પોલીસ કિમ ર

ી નાઓએ અમદાવાદ શહર િવ તારમાં બનતાં િમલકત સંબ ંધી

ુ
ચના
આઘાર પોલીસ ઇ પેકટર
ડ

ાઇમ

તથા

ી તથા મદદનીશ પોલીસ

ુ હાઓને શોધી કાઢવા સા આપેલ

ી બી.પી. રો યા નાઓના કોડનાં પોલીસ સબ ઇ પેકટર

ી આર.આઇ.

ી એસ.એન.દસાઇ તથા ટા નાં માણસો સાથે અમદાવાદ શહરમાં પે ોલીગમાં હતાં. તે દર યાન

મળે લ બાતમી હ કકત આધાર, હબત રુ ચાર ર તા પાસેથી
કા તભાઇ

તે

એસ. .હાઇવે

આરોપી ૧.મનીષ ઉફ મનીયો ઉફ કા

પિત ઉવ.૩૦ રહ.હાલ હબત રુ ચાર ર તા , પે એ ડ
અમદાવાદ

શહર
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વાલમ,

તા.વીસનગર

ુ પાસે
ઝ
,

S/O

ટપાથ ઉપર

.મહસાણા

નાને

તા.૧૦/૦૮/૨૦૧૫ ના રોજ પ ડ અટક કરવામા આવેલ
આ કામે પકડાયેલ આરોપીઓની
હતો અને

ુ
છપરછ
કરતાં અગાઉ તે પોતાના વતન મા રહતો

ટક મ ુ ર કામ કરતો હતો તે દર યાન િવસનગર,િસ ધ રુ,મહસાણા તથા અમદાવાદ શહર માંથી

ુ - હ લર વાહનો ની ચોર કરલ તે મોટર સાય લો પોતાના ગામ મા રહતા બા ુ વણઝારા ને વેચવા તથા
સાચવવા આપેલા તે દર યાન થાિનક પોલીસ વાલમ ગામે જતા આરોપી મિનષ ઉફ મનીયો ભાગી ગયેલ
અને યારથી અમદાવાદ ખાતે આવી દવસ દર યાન
ટપાથ ઉપર

ટક મ ુ ર કામ કર લેતો અને રાિ ના સમયે ગમે યા

ુ રહતો હતો આ આરોપી એ વાહન ચોર ના કટલા
ઇ

ુ હા આચરલ છે અને કટલા વાહનો કોને

કોને વેચેલ છે તે દશામા તપાસ ચા ુ છે .

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