જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૨૧/૧૧/૨૦૧૬ સોમવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
શહર પોલીસ વારા કરવામાં આવેલ
શંસનીય/ન ધપા

સમાચાર યાદ નં.૨૧૫૩/૧૬

કામગીર ઃ-

રામોલ પોલીસ ટશન :
મદદનીશ પોલીસ કિમ ર
રામોલ પો. ટ.નાઓની

ી ‘આઇ’ ડ વીઝન અમદાવાદ શહર તથા પો.ઇ સ. ી

ચ
ુ નાથી ગઇ તા.૧૬À૧૧À૧૬ ના રોજ રામોલ પો. ટ.ના સવેલ સ કોડના

પો.સ.ઇ. ી ક.એન.લાઠ યાનાઓ સાથેના ટાફના માણસો સાથે િમ કત સબંધી

ન
ુ ા શોધી કાઢવા

તથા બનતા અટકાવવા સા ુ તથા રામોલ પો. ટ.ફ. .ુ ર.નં.૧૮૩À૧૬ ઇપીકો ક.૩૭૯

જ
ુ બના

ન
ુ ાની તપાસમાં પો. ટ.િવ તારમાં પે ોલ ગમાં હતા તે દર યાન વ ાલ ગેલે ી કોરલ મેદાન
સામે આવતાં સાથેના પો.કો. હતેશ ુ માર મોહનલાલ બ.નં.૩૦૨૪ તથા પો.કો.હરશભાઇ

ઠાભાઇ

બ.નં.૩૫૭૭ નાઓએ સં કુ ત બાતમી હ કકત આપેલ ક¸ રામોલ પો. ટ.ફ.૧૮૩À૧૬ ઇપીકો ક.૩૭૯
જ
ુ બના કામે ચોર એ ગયેલ મો.સા.નં.
આવી અ ે થઇ પસાર થનાર છે

.૨૭.ઇ.૪૮૫૫

ુ લઇ એક ઇસમ ર ગરોડ તરફથી લઇ

બાતમી હ કકત આધાર ર તે જતા બે પંચો બોલાવી પંચો સાથે

ઉપરો ત જ યાએ ઉપરોકત નંબરના મો.સા.ની વોચમાં ઉભા હતા તે દર યાન થોડ વારમાં એક
ઇસમ પોતના કબ માં ઉપરોકત નંબર ુ મો.સા.લઇ આવતાં તેને પંચો
નામઠામ

ુ બ ુ ઉભો રાખી તે ુ

છ
ુ તા તેને પોતા ુ નામ મનોજ ુ માર દશનલાલ શમા ઉ.વ.૪૫ રહ.મ.નં.૧૯૧ ય ન
ુ ા

પાક રોયલ ર ટોર ટ સામે આદ નાથનગર ઓઢવ ુ જણાવતાં તેની પાસેના મો.સા.નં.
૪૮૫૫ ની મા લક બાબતે

છ
ુ પરછ કરતાં કોઇ સંતોષ કારક જવાબ નહ આપી કોઇ આધાર

રુ ાવા નહ આપતાં ગ લા ત લા કરતાં સદર ઇસમને િવ ાસમાં લઇ

છ
ુ પરછ કરતાં સદર

મો.સા.ગઇ તા.૧૪À૧૧À૧૬ ના રોજ સાંજના સમયે વ ાલ ચાર ર તા પાસે આવેલ
ની સામે

.૨૭.ઇ.

ુ પ કો પલે

ુ લી જ યામાંથી ચોર કરલા ુ જણાવતાં સદર ચોર બાબતે તપાસ કરતાં રામોલ

પો. ટ. ફ. .ુ ર.નં.૧૮૩À૧૬ ઇપીકો ક.૩૭૯

જ
ુ બનો

ન
ુ ો દાખલ થયેલ હોય સદર મો.સા.ને કબ

લઇ આરોપીને તા.૧૬À૧૧À૧૬ ના ક.૨૦À૦૦ વાગે અટક કર વાહન ચોર નો અનડ ટકટ

ન
ુ ો

શોધી કાઢ સાર કામગીર કરલ છે .

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