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અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
શહર પોલીસ વારા કરવામાં આવેલ
મોજશોખ

શંસનીય/ન ધપા

કામગીર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૪૪૬/૧૫

ુ કરવા સા ુ પોશ િવ તારમાંથી ફોર હ લ ગાડ ઓ તથા ફોર હ લ ગાડ ઓની બેટર ઓની
રો
ચોર કરનાર ુ યાત ઇસમને ઝડપી પાડતી ાઇમ
અમદાવાદ શહર

મદદનીશ પોલીસ કિમ ર

ાઇમ

પે ોલીગમાં હતાં.

તથા અટકાવવા સા ુ

ાંચના પોલીસ ઇ પેકટર

કામ કરતા તેઓનાં

ા ચનાં નાયબ પોલીસ કિમ ર ી દપન ભ ન તથા

ી ક.એન.પટલ નાઓએ અમદાવાદ શહર િવ તારમાં બનતાં િમલકત સંબ ંધી

ુ હાઓને શોધી કાઢવા સા
ુ
અ સધાને

ાઇમ

ા ચ,

ાઇમ

ાંચના અિધકાર ઓને

ુ
ચના
આપેલ.

ી બી.પી. રો યા નાઓનાં માગદશન અને

કોડનાં પોલીસ સબ ઇ પેકટર તથા

ુ
પરિવઝનમાં

ટા નાં માણસો સાથે અમદાવાદ શહરમાં

ુ એઇસી ચાર ર તા પાસે રોડ
તે દર યાન મળે લ બાતમી હ કકત આધાર, નારણ રા

ુ ભગવાનભાઇ
પરથી આરોપી િપ ષ
બોરતવાડા, તા. હાર જ

તે ચૌધર

ુ
ઉવ.૨૭ રહ.અ પમ

ાથિમક શાળા પાસે, ગામ

.પાટણ નાને આજરોજ તા.૦૫/૧૨/૨૦૧૫ ના રોજ પ ડ અટક કર તેની પાસેથી

ચોર ની મા ુિત ફ ટ ગાડ નં GJ-1-RR-4222 ની મળ આવતા તપાસ અથ કબ
આ કામે આરોપીની

કરલ છે .

ુ
છપરછ
કરતા જણાવેલ ક પોતે બીએસસી નો અ યાસ

કયા બાદ પાટણ ખાતે રતી કપચી ની ગાડ ઓ ભરવાનો ા પોટનો ધંધો કરલ અને તેમા નસા ની આદત
પડતા તેમજ વેપાર મા ખોટ જતા ચારક વષ થી અમદાવાદ તથા ગાંધીધામ તથા ગાંધીનગર તથા
મહસાણા

લાઓ મા ફોર હ લ ચોર તથા મો.સા. ચોર તથા ગાડ ઓની બેટર ઓ ની ચોર ના બારક

ુ હાઓમા પકડાયેલ છે અને અઠવા ડયા પહલા અમદાવાદ શહરમા આવેલ અને શહર િવ તારનો
પ ર ચત હોય અને સોલા આર.સી.ટકનીકલ કોલેજ પાસે આવેલ માધાવ કો પલે

માથી સાંજના સમયે એક

ુ િવ તાર મા આવેલ સકલ
મા ુ િત ફ ટ કાર ની ચોર કરલ અને તેજ રાિ ના નારણ રા

લેટના

પા કગમાંથી એક એ ટ મ ગાડ નં. GJ-04-D-4438 ની ચોર કરલ અને તે રાિ

લેટના

દર યાન સદર

પા કગ તેમજ આ ુ બા ુ ના રહણાક િવ તારમાંથી ફોર હ લ ગાડ ઓની બેટર ઓની તથા પેર હ લ ની ચોર
કરલ અને તે ચોર કરલ બેટર તથા પેર હ લ એ ટ મ ગાડ મા
યાર ચોર કરલ બેટર ઓ વેચી નશાની આદત
અને કવા

કારના અ ય

કુ રાખતો હતો અને પૈસાની જ ર પડ

રુ કરતો હતો પકડાયેલ આરોપીએ આવા

કારના કટલા

ુ હાઓ કરલ છે ક કમ તે દશામા તપાસ ચા ુ છે .

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