જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૧૬/૦૧/૨૦૧૬ શિનવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
શહર પોલીસ વારા કરવામાં આવેલ

શંસનીય/ન ધપા

કામગીર ઃ-

ઘરફોડ ચોર ના સોના ચાંદ ના દાગીના ક. ુ .૬,૦૦૦/- ના
સાગર ત ગર શ નાડ યાને ઝડપી પાડતી ાઈમ

ુ
દામાલ
સાથે મહ મદ શાહ દ શેખ તથા તેના

ા ચ”

અમદાવાદ શહર િવ તારમાં બનતા િમલકત સંબઘી
પોલીસ કિમ ર

સમાચાર યાદ નં.૧૧૧/૧૬

ુ હાઓ શોઘી કાઢવા સા ુ નાયબ

ુ
ચના
તથા મદદનીશ પોલીસ કિમ ર

ી દપન ભ ન સાહબનાઓએ આપેલ

ક.એન.પટલ સાહબનાઓના માગદશન હઠળ પોલીસ સબ ઈ પેકટર
સાથે પે ોલ ગમાં હતા દર યાન આ ટોડ યા ઢાળની પોળ

.એન.ઝાલા તથા ટાફના માણસો

ણ ર તા ખાતે થી હડ.કો સ. રમેશભાઇ

ુ
મનિસહ
છ િસહ નાઓને મળે લ બાતમી આધાર મહ મદ સાહ દ ઈમરાન

સ ગભાઇ તથા પો.કો સ.

અહમદ શેખ ઉ.વ.૩૭ રહ.આદમ રુ તા.મોગરા બાદશાહ

.આજમગઢ ઉ ર દશ તથા ગર શ હર શભાઈ

ુ
નાડ યા ઉ.વ.૨૧ રહ. હ માનનગરની
ચાલી ગૌર િસનેમાની બા ુ માં ઓઢવ અમદાવાદનાને બે
ુંની તથા િસ ા નંગ-૧૦ તથા એક વાડક તથા એક મોબાઈલ ફોન સાથે ઝડપી લઈ
મહ મદ સાહ દનાએ આ થી આશર બે
સમાજની

ુ ી બે

ુ
છપરછ
કરતા

ણ દ વસ પહલા રા ીના સમયે સે ટર-૭ માં આવેલ ચૌધર

ુ લ પાસે આવેલ એક સોસાયટ માં નવા બનતા બંગલાની સામેના બંધ બં લામાં રા ી દર યાન

ુ ય દરવા

ુ તા

તોડ

દર

વેશ કર ચોર કર આ

ુ ામાલ મેળવેલ

પોતે હદ ભાષી હોય અને પોતાના ઉપર કોઈ િવ વાસ ન કર
સાથે પકડાયેલ ગર શને સાથે રાખી તેને
લઈ ગયેલ હતો

ુ ામાલ ક

ની વ ુ

થી આ ચોર કરલ

કામે બે વખત

ુ
છપરછ
દર યાન
ુ ામાલ વેચવા સા ુ

ુ .૨૦૦૦/- આપવા ુ કહ સાથે માણેકચોક સોની બ ર ખાતે

કર ગાંધીનગર સે ટર-૭ ના એક ઘરફોડ ચોર ના

નાખેલ છે . આ મહ મદ સાહ દ અગાઉ અમદાવાદ તથા ગાંધીનગર ખાતે ઘરફોડના
અને

ી

લમાં ગયેલ છે અને બે વષ સ

ુ હાનો ભેદ ઉકલી
ુ
નામાં
પકડાયેલ છે

પણ કાપેલ છે .

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