જનસંપક અધીકાર

ારા

પોલીસ કિમશનર ીની કચેર , અમદાવાદ શહર
ટલીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
કં ોલ મ ટલીફોન નંબર ૨૫૬૩૦૧૦૦, ૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૧૯/૧૦/૨૦૧૫ સોમવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
શહર પોલીસ વારા કરવામાં આવેલ

શંસનીય/ન ધપા

કામગીર ઃ-

મં દરમાંથી ચોર કરનાર ર ઢા ચોરને ઘરફોડ ચોર માં ગયેલ
અમદાવાદ શહર ાઇમ
નાયબ પોલીસ કિમશનર
હઠળ મદદનીશ પોલીસ કિમશનર
નાઓની

ી

ી

ાઇમ

ાઇમ

સમાચાર યાદ નં.૨૧૨૧/૧૫
ુ ામાલ સાથે પકડ પાડતી

ા ચ,

ા ચ, અમદાવાદ શહર નાઓએ આપેલ માગદશન

ા ચ તથા મદદનીશ પોલીસ કિમશનર

ુ
ચનાથી
પો.ઇ સ. ી ક.આઇ.મોદ સા.ની ટ મના પો.સ.ઇ

ી રા શ

ી સાયબર સેલ

ુ રાનાઓ તેમના
વે

વૉડના

ુ હાઓ શોધી કાઢવા સા પે ોલ ગમાં િનકળે લા

માણસો સાથે અમદાવાદ શહરમાં બનતાંિમકલત સંબ ંધી

ુ
દર યાન ટાફના પો.કો સ.રમેશગીર ભા દાસગીર
તથા પો.કો સ. ચરાગ ુ માર કશોરભાઇ નાઓને મળે લ
ચો સ બાતમી હ કકત આધાર આરોપી સંજય ઉફ
રહવાસી રમેશદ
જમન

ુ S/O રા ુ ભાઇ બબા
ઠો

કોલોની, ભીલવાસ પાણીની ટાંક પાસે સરદારનગર અમદાવાદ શહર નાને (૧) િપ ળ

વી ધા ુ ની મોટ થાળ ઓ નંગ-૩, (૨) િપ ળ જમન

િપ ળ જમન

ુ ંડ નંગ-૧, (૪) જમન િસ વર
ુ
વી ધા ની

ુ નાની સાઇઝની થાળ (૬) િપ ળ જમન
વી ધા ની
પકડાયેલ આરોપીની સધન

ુ
વી ધા નો
દવો નંગ-૧, (૫) િપ ળ જમન

ુ નાની સાઇઝની વાટક િવગેર
વી ધા ની

ું ને

ુ
છપરછ
કરતાં આરોપી અગાઉ પણ આવી ઘરફોડ ચોર ઓને

ુ
કલ
છે અને પોલીસના હાથે સરદારનગર પોલીસ ટશન તેમજ વેજલ રુ પોલીસ ટશનના
ુ હામાં પકડાઇ

ઘરફોડ ચોર ઓના
બાબતે

ુ
વી ધા ના
દવા ના ઢાંકણ નંગ-૨ (3)

ુ સાથે પકડ પાડલ.
ઓ

લગતી ચીજવ
મ આપી

ભીલ ઉવ. ૨૨ ધંધો મ ુ ર

ુ
કલ
છે અને તેની પાસેથી મળ આવેલ ઉપરો ત ચીજ વ

ુ પરછ કરતાં પકડાયેલ આરોપી સંજય ઉફ

સમયે ચાલતો ચાલતો આવી પાલડ િવ તારમાં
દખાયેલ નહ

નો લાભ લઈ આ

કરલ પરં ુ તાળ

ુ નાનો નશો કરવાની લત વાળો હોય બપોરના
ઠો

નનગર ખાતે આવેલ અને યાં બપોરના સમયે તેને કોઇ

ન ઉપા યમાં ગયેલ અને ઉપા યમાં બંધ તાળા તોડવાનો

ુ
ટલ
નહ અને બહારના ભાગે પડલ

િનકળ ગયેલ. અને

તેના ઘર

કુ રાખેલ

ુ
ઓ

ુ

ચીજ વ

યન

કરવા માટ વપરાતા સાધનો એક થેલામાં ભર
ુ વેચવા જતાં ચોર માં ગયેલ આ ચેજવ
ઓ

ુ
ઓ

સાથે તેને પકડ પાડલ છે .
પકડાયેલ આરોપી અગાઉ પણ ઘરફોડ ચોર ઓને
ુ
છપરછ
દર યાન એક ચોર કરલ હોવા ુ જણાવે છે
ચોર ઓ કરલ છે તે દશામાં તપાસ ચા ુ છે અને બી

મ આપી

ુ
કલ
હોય અને અ ે તેણે

થી આ ચોર િસવાય આ સંજય ઉફ

ુ
ઠાએ
કટલી

પણ આવી ચોર ઓનો ભેદ ઉકલાય તેવી શ

તા

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