જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૨૦/૧૨/૨૦૧૫ રિવવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
શહર પોલીસ વારા કરવામાં આવેલ
અગાઉ સં યાબંધ ચોર ના

શંસનીય/ન ધપા

કામગીર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૫૪૭/૧૫

ુ હા મા સંડોવાયેલ કાયદાના સંઘષ મા આવેલ

કશોરો ને ચોર ની રોકડ રકમ

ુ િસ ા તથા ઓટો ર ા તથા એક ટવા તથા ચોર કરવાના સાધન સાથે ઝડપી પાડતી
તથા િસ વર ધા ના
ાઇમ

ા ચ,
અમદાવાદ શહર ાઇમ

કિમ ર

ા ચનાં નાયબ પોલીસ કિમ ર ી તથા મદદનીશ પોલીસ
ટુ ધાડનાં િમલકત સંબધ
ં ી

ી નાઓએ અમદાવાદ શહર િવ તારમાં બનતાં
ુ
ચના
આપેલ

કાઢવા સા

થી પોલીસ સબ ઇ પેકટર આર.આઇ. ડ

તથા એસ.એન.દસાઇ તથા તથા
ુ
રધારા
સકલ પાસેથી

ટા નાં માણસો સાથે અમદાવાદ શહરમાં પે ોલીગમાં હતાં. તે દર યાન થલતેજ
કાયદાના સંઘષ મા આવેલ કશોરોને રોકડા
ર

ા મળ

ુ લે .૧,૪૬,૧૫૫/- ના

ુ હાઓને શોધી

ુ િસ ા તથા ઓટો
િપયા ૭૧,૦૦૦/- તથા િસ વર ઘા નાં

ુ
દામાલ
સાથે પકડ સદર બ ે કશોરો કાયદાના સંઘષ મા આવેલ

સગીરોને તેમના વાલીઓને પરત સોપવામા આવેલ છે
આ કામે પકડાયેલ સગીર વયના કશોરો અગાઉ બે થી
સોલા તથા સેટલાઇટ પોલીસ ટશનોમા ઘરફોડ ચોર ના

ણ વાર વ ા રુ તથા

ુ હાઓમાં સંડોવાયેલ છે સદર કશોરો ની

ુ
છ

પરછ દર યાન (૧) એક મ હના પહલા રાિ ના સમયે સતાધાર ચાર ર તા પાસે આવેલ િનમાણ ટાવર મા
આવેલ લ મી

ુ
પર
માકટ નામની ુ કાનમાથી આશર િપયા ૫૦,૦૦૦/- ચોર કરલ

(૨) ઉપરો ત ુ કાન માથી ચોર કર

ુ કાન બહાર નીકળતા ુ કાન ની બહાર પાક કરલ એકટ વા ની પણ

ચોર કરલ
(૩)આજથી એક મ હના પહલા મોડ રાિ નાગોતા ચોકડ પાસે આવેલ ુ કાન માંથી પે ટ શટ તથા બે ટ
તથાઅ

ુ
ટની
જોડ ઓ તથા રોકડા .૫૦૦૦/- ની ચોર કરલ

(૪)આજથી દસથી બાર દવાસ પહલા ઘાટલો ડયા સોલા રોડ પર આવેલ

ું રવન એપારટમે ટ નીચેની
દ

ક રયાણાની ુ કાનમાથી રોકડા .૫૦૦૦/- ની ચોર કરલ
(૫)આજથી સાતેક દવસ પહલા મોડ રાિ નાિપતા ની ઓટો ર ા લઇ ને મે કો ચાર ર તા
આવેલ

ી

જ નીચે

મેડ કલ ુ કાન ુ તા ુ તોડ તેમાથી .૨૦૦૦૦/- તથા ટબલેટ ફોન ની ચોર કરલ

1
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

(૬)આજથી પાંચેક દવસ પહલા મોડ રાિ ના ઓટો ર ા લઇને

ુ ુ ુળ

ુ
ભાષ
ચોક ચાર ર તા પાસે

િવ ામ નગર સોસાયટ પાસે એક ક રયાણા ની ુ કાનમા શટર ુ તા ુ તોડ શટર ખોલી

દર

વેશ કરલ

પરં ુ

દર થી કઇ રોકડ રકમ ન મળે લ નહ બાદ તેજ રાિ ના થલતેજ ગામ મા ગયેલ અને ક રયાણા ની

ુ કાન

ુ તા ુ તોડલ પરં ુ તેમાથી પણ કઇ મળે લ નહ અને તેજ રાિ ના સતાધાર ચાર ર તા પાસે રોડ

ની સાઇડ ઓટો ર ા પાક કર ચાલતા બગબ ર પાસે એક મેડ કલ ુ કાન
દર

વેશ કર કાઉ ટરમા

ુ દા

ુ દા ખાના માથી મળે લ પસ માંથી

ુ શટલ

ુ તા ુ તોડ તેમા

.૭૦,૦૦૦/- રોકડ રકમ તથા

ુ િસ ાઓ તથા .૨ અને .૧ ના દરની નોટો ની ચોર કરલ હોવાની ક લાત
ુ
િસ વર ધા ના
કરલ છે તેમજ
આ િસવાય બી

કોઇ

ુ હા કરલ છે ક કમ તે દશામાં તપાસ તજવીજ હાથ ધરવામાં આવેલ છે .

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