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અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
ે
શહર પોલીસ વારા કરવામા ં આવલ
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નાસતા ફરતા આરોપીની ધરપકડ કરતી અમદાવાદ ાઇમ ા ચ

ાઇમ ા ચ, અમદાવાદ શહરના નાયબ પોલીસ કિમ ર
તથા મદદનીશ પોલીશ કિમ ર

ી ક.એન.પટલ નાઓની
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ુ
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નાઓની બાતમી

ુ અમદાવાદ નાને પકડ વટવા પો ટશન સોપવામા આવલ
ે છે .
િમનારા પાસે ગોમતી ર

maharaYT/naa AaOrMgaabaad naa baalauj emaAa[DIsaI ivastarmaaM 14 laaKnaI lauMT tqaa
Anya 7 gaunaanaa AaraopInao JDpI paDtI k/a[ma ba`anca
naayaba paolaIsa kimaSnarEaI k/a[ma ba`anca tqaa maddinaSa paolaIsa kimaSnarEaIÊ k/a[ma
ba`ancaÊ Amadavaad Sahor naaAaoe naasata frta vaao nToD AaraopIAaonao JDpI paDvaa Aapola saucanaa
AaQaaro pao.[nsa.EaI esa.ela.caaOQarI naaAaoe skaoDnaa AiQa.tqaa maaNasaaonao Aapola saucanaa
AaQaaro Aajraoj pao.sa.[.DI.esa.gaaoihla tqaa sTafnaa maaNasaao Amadavaad Sahor ivastarmaaM
poT/aolaIMgamaaM hta drmyaana ho.kao.jyaond/saIMh naaAaonao maLola caaokksa baatmaI AaQaaro AaraopI saMjya
]fo^ ballau DÀ0 baabauBaa[ SaamaŸBaa[ bajrMgao ³Cara´ ]va.35 rho.makana naM.78À2Ê vaalmaIkI Aavaasa
yaaojnaaÊ naaobalanagarÊ sardarnagar Amadavaad Sahor naanao Aajraoj ta.25.1.2016 klaak 12.30 vaagao
mahavaIr ksartSaaLa AagaL jahor raoD ]prqaI pkDI paDola Co.
sadrI [samanaI JINavaTBarI puCprC krta AajqaI ~Naok maasa Agaa] tqaa to
Agaa] pNa maharaYT/naa AaOrMgaabaad tqaa naasaIk tomaj Anya SahoraomaaM paotanaa saaqaIdarao saaqao maLI
lauMTao krola haovaanaI hikkt jNaavaola Co.joqaI Aa baabato tpasa krI kravata baalauj emaAa[DIsaI
pao.sTo.Kato fsT^ gaurnaM.426À2015Ê [pIkao klama 395Ê 379Ê 34 ivagaoro maujbanaao gaunaao daKla qayaola
haovaanauM Anao to gaunaamaaM paotanaI QarpkD TaLvaa naasatao frtao haoya jonao pkDI paDI ]kt gaunaanaa
kamao saaoMpvaa kaya^vaahI haqa QarvaamaaM Aavaola Co.

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

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

