જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૭/૧૧/૨૦૧૫ શિનવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
શહર પોલીસ વારા કરવામાં આવેલ

શંસનીય/ન ધપા

કામગીર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૨૬૪/૧૫

ુ કરનાર નાય ુ
ના

શર ર મે ું નાખી તેમજ ગલોલથી ગાડ ના કાચ તોડ ચોર ના ૫૦, થી વ ુ
ગગના ઇસમને પકડ પાડતી અમદાવાદ શહર ાઇમ

ા ચ.

¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹
અમદાવાદ શહરમાં છે લા ઘણા સમયથી શર ર મે ંુ નાખી તેમજ ગલોલથી ગાડ ઓના
કાચ તોડ નજર

ુ
કવી
ચોર ઓના અસં ય બનાવો બનવા પામેલ હોય આવા

ુ
નાઓનો
ભેદ ઉકલવા સા ું શહર પોલીસ કિમ ર ીએ અવાર નવાર
આધાર નાયબ પોલીસ કિમશનર
મદદનીશ પોલીસ કિમશનર

ી

ી ાઇમ

ાઇમ

કારના વણ શોધાયેલ

ુ
ચના
આપેલ હોય

ુ
ચના

ા ચ, અમદાવાદ શહર નાઓએ આપેલ માગદશન હઠળ

ા ચ તથા મદદનીશ પોલીસ કિમશનર

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

ી સાયબર સેલ નાઓની

ુ રાનાઓ તેમના
વે

ી રા શ

વૉડના માણસો

ુ હાઓ શોધી કાઢવા પે ોલ ગમાં િનકળે લ તે દર યાન

સાથે અમદાવાદ શહરમાં બનતા િમ કત સંબ ંધી

ટાફના હ.કો સ.રાકશ ુ માર રમાશંકર તથા પો.કો સ. વેદખાન યાસીનખાન નાઓને મળે લ ચો સ બાતમી
ુ , પો ટ તહસીલ જ લો
હ કકત આધાર આરોપી િવનોદ પરમશીવા નાય ુ ઉ.વ.૨૦ રહ.ગામ નવા રા
નં ુ રબાર, મહારા , અમદાવાદ શહર નાને
નંગ-૧, સોના ુ ડોક

ુ ામાલ ચાંદ ની પાયલ, સોનાની કાંટ બે નંગ, સોનાની કડ

ુ નંગ-૧, તથા સોનાની

ુ લે ક. .૩૩૮૦૦/- ના

ુ ી ૧ જોડ મળ

ુ ામાલ સાથે

પકડ પાડલ છે .
પકડાયેલ આરોપીની સધન

ુ
છપરછ
કરતાં તે તથા તેના સાગ રતો (૧) તેના બનેવી

સંતોષ તથા તેના બનેવીના સગા હાલા (૨) શંકર
(૫) ગોિવદા રા ુ નાય ુ (૫)

ુ
ગશ
નાય ુ (૩)

ુ
રલી
રા ુ નાય ુ તે તથા બી

ુ
રશ
નાય ુ (૪) સંજય

ણ માણસો સાથે મળ અમદાવાદ શહરમાં

આવી ગમે તે િવ તારમાં એક મકાન ભાડ રાખી રહતાં અને અમદાવાદ તથા
શહરોમાંથી ચા ુ ફોર હ લર ગાડ ને ગમે તે ર તે ગાડ ને પંકચર પાડ દઈ
નજર

ુ
કવી
ચોર કરવી તેમજ કોઇ પણ

ુ
જરાત
રા યના અ ય

ાઇવર ુ યાન તે તરફ દોર

ય ત પર મે ુ નાંખી તે તરફ

માલમ ાની ચોર કર લેવી તેમજ ગીલોલથી ગાડ

ુ યા નાય ુ
ભૈ

યાન દોર તેની પાસેની

ુ કાચ તોડ નાંખી ગાડ ઉભી રખાવી ગાડ નો દરવાજો

ખોલી તેમાંથી માલમ ાની ચોર કર લેતાં હતાં અને આ ર તે તેઓએ અમદાવાદ શહરમાં આશર ૫૦ થી
વ ુ

ુ હાઓ આચરલ હોવાની કફ યત જણાવેલ છે .
પકડાયેલ આરોપી અગાઉ પણ આ

તેણે

કારની ચોર ઓને

ુ પરછ દર યાન ૧૫ ચોર કરલ હોવા ુ જણાવે છે
છ

દશામાં તપાસ ચા ુ છે અને બી

મ આપી

ુ
કલ
હોય અને અ ે

થી આ ઇસમે કટલી ચોર ઓ કરલ છે તે

પણ આવી ચોર ઓનો ભેદ ઉકલાય તેવી શ

તા રહલ છે .

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