જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૮/૧/૨૦૧૭ રિવવાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ તરફથી કરવામાં
આવેલ

શંસનીય/ન ધપા

સમાચાર યાદ નં.૪૬/૧૭

કામગીર ઃ-

નરોડા દહગામ રોડ હંસ રુ ા ગામના બસ ટ ડ પાસેથી

લીશ દા ુ ના જ થો ભરલ ઇનોવા ગાડ સાથે

એક ઇસમને ઝડપી પાડતી અમદાવાદશહર ાઇમ બા ચ,
અમદાવાદ શહર

ાઇમ

ા ચનાં સં ક
ુ ત પોલીસ કિમ ર ી

કિમ ર ી દ પન ભ ન તથા મદદનીશ પોલીસ કિમ ર
િવ તારમાં

ોહ બીશન તથા

અિધકાર ઓને

ુ ગાર ની અસામા ક

ચ
ુ ના આપેલ.

માગદશન અને

અ સ
ુ ધાને

ાઇમ

.ક.ભ તથા નાયબ પોલીસ

ી ડો.રાજદ પિસહ ઝાલા નાઓએ અમદાવાદ શહર
ૃિત કરતા ઇસમો શોધી કાઢવા સા ુ
ાંચના પોલીસ ઇ પેકટર

ાઇમ

ાંચના

ી વી.બી.બારડ નાઓનાં

પ
ુ રિવઝનમાં કામ કરતા તેઓનાં કોડનાં પોલીસ સબ ઇ પેકટર એસ.એન.દસાઇ તથા

ટા નાં માણસો સાથે પે ોલ ગમા હતા આ દર યાન નરોડા દહગામ રોડ હંસ ર
ુ ા ગામના બસ ટ ડ પાસે થી
આરોપી િવકાસ ઉફ બકરો S/O િવજયભાઇ

તે દ દાવાલા ઉવ.૨૩ રહ. મહાજિનયા વાસ, રામદવપીર મં દર

પાછળ, નરોડા-પા ટયા, ુ બર
ે નગર, અમદાવાદ શહર નાને

લીશ દા ુ ના રોયલ ટગ હ ક બોટલ નંગ-

૧૪૪ મળ ક. . ૫૭,૬૦૦/- તથા બીયરના ટ ન નંગ-૨૪૦ ક. .૨૪,૦૦૦/- મળ

ુ લે ક. .૮૧,૬૦૦/- તથા

ઇ ટલ કંપનીનો મોબાઇલ ફોન ક. .૧,૦૦૦/- તથા સેમસંગ કંપનીનો મોબાઇલ ફોન ક. .૫૦૦/- તથા
આર.સી. ુક અને લોન પેપરના ની ઝેરો

નકલ ક. .૦૦/૦૦ તથા ટોયોટો ઇનોવા ગાડ નં. GJ-01-KQ-9616

ક. .૪,૦૦,૦૦૦/- મળ તમામ ની ુ લે ક. .૪,૮૩,૧૦૦/-ના

દ
ુ ામાલ સાથે આજરોજ તા.૦૭/૦૧/૨૦૧૭ ના

રોજ પકડ અટક કરવામા આવેલ છે
સદર પકડાયેલ આરોપીની

છ
ુ પરછ કરતા પોતે બકર રાખી પ ુ પાલનનો ઘઘો કર છે

અગાઉ સાતેક મહ ના પહલા ઇ લીશ દા ના કશમા પકડાયેલ છે .તેમજ નરોડા પો. ટમા મારામાર તથા

ટુ ના

ુ હામા નાની ઉમરનો હતો યાર પકડાયેલ છે . અને આજરોજ પોતાના િમ હાદ ક પંડયા નાએ પોતાને ઇ લીશ
દા લેવા જવ માટ પોતાને જણાવતા પોતાનો િમ
આશર એક વા યાના

હાદ ક પંડયા નાનો ઇનોવા ગાડ લાવેલ અને બપોઅરના

મ
ુ ાર બ ેજણા ઇનોવા ગાડ લઇ મોટા ચલોડા મેઇન રોડ આગળ કોઇ ગામમા જવાના

ર તે ઉપર ગયેલા અને તે વખતે એક ફોરવીલ ગાડ આવેલ અને તેમાથી બયર તથા ઇ લીશ દા ની ૨૨
ટલી પેટ ઓ ભર આપેલ અને તે લઇ બ ેજણા અમદાવાદ આવતા હતા તે વખતે નરોડા દહગામ રોડ
હંસ ર
ુ ા ગામના બસ ટ ડ પાસેથી પકડ લીધેલ છે અને રડ દર યાન ઇનોવાગાડ નો ાઇવર હાદ ક પંડયા
નાનો નાસી ગયેલ છે
જ થો છે ક કમ તે

થી નાસી જનાર ાઇવર તથા તેમજ પકડાયેલ આરોપી પાસે બીજો કોઇ

લીશ દા ુ નો

ગે આગળ ની વ ુ તપાસ ાઇમ ા ચ પો.સ.ઇ. ી એસ.એન.દસાઇ નાઓ ચલાવી રહલ છે .

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/)

