જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૧૦/૨/૨૦૧૭

ુ વાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ તરફથી કરવામાં
આવેલ

શંસનીય/ન ધપા

કામગીર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૮૯/૧૭

“અમદાવાદ શહર બહાર મોટા શહરોમાં જઈ બ ર તેમજ ભીડભાડ વાળા િવ તારોની રક કર યા પાક
કરલી ગાડ ઓના કાચ તોડ તેમાં રાખેલ રોકડા પૈસા તથા સોનાના દાગીના િવગેરની ચોર ઓ કરતી
ગગને ઝડપી પાડતી અમદાવાદ શહર ાઈમ
અમદાવાદ શહર િવ તારમાં િમલકત સબંધી બનતા
કિમ ર ી

.ક.ભ

સાહબ તથા નાયબ પોલીસ કિમ ર

અ સ
ુ ધ
ં ાને મદદનીશ પોલીસ કિમ ર

ા ચ”

ુ હાઓ શોધી કાઢવા સા ુ સં ુ ત પોલીસ

ી દપન ભ ન સાહબ નાઓએ આપેલ

ચ
ુ ના

ી રાજદ પિસહ ઝાલા સાહબનાઓના માગદશન હઠળ એ ટ

ોપટ

વોડ-૧ ના પોલીસ સબ ઈ સપે ટર બી.એચ.કોરોટ તથા પોલીસ સબ ઈ સપે ટર ક.ડ . ડ

નાઓ સાથેના

ટાફના માણસો સાથે અમદાવાદશહર િવ તારમાં પે ોલ ગમાં હતા દર યાન નાના ચલોડા ર ગ રોડ સકલ
ન કથી બાતમી હક કત આધાર (૧)

નેશ ઉફ

ુ ગ ુ દ નેશભાઈ ઘાંસી (છારા) ઉ.વ.૩૩ રહ.

છારાનગર ગર બદાસ ચાલી ુ બેરનગર અમદાવાદ (૨)
રહ.

કોલોની છારાનગર ુ બેરનગર અમદાવાદ (૩) નર

ીકાંત ઉફ શેર યો મનોજભાઈ

કોલોની

મ
ુ ાને(છારા) ઉ.વ.૨૮

ઉફ નરન નરશભાઈ ગારં ગ(ે છારા) ઉ.વ.૩૦ રહ.

કોલોની પાણીની ટાંક પાસે છારાનગર ુ બર
ે નગર અમદાવાદ (૪) િનતીન માણે લાલ તમાચીયે(છારા) ઉ.વ.૪૦
રહ. નવખોલી સાંઈબાબા મંદ ર પાસે છારાનગર
ઉ.વ.૩૦ રહ.માચીસગલી બંગલા એર યા રોડ
ઉ.વ.૪૩ રહ.

ુ બેરનગર છારાનગર

(છારા) ઉ.વ.૫૫ રહ.

ુ બેરનગર અમદાવાદ (૫) દ પક ભીખાભાઈ ઈ કર(છારા)
ુ બેરનગર અમદાવાદ (૬) દ પક ધી ુ ભાઈ બજરં ગે (છારા)

, કોલોની પાણીની ટાંક પાસે, અમદાવાદ (૭) રિવ નારણભાઈ ગારં ગે

ુ બેરનગર છારાનગર

4172સાથે પકડ પાડલ અને તેઓની

, કોલોની અમદાવાદનાઓને એક ટવેરા ગાડ નં.GJ-09-BB-

ગજડતીમાંથી રોકડા

બેગમાંથી રોકડા ુ .૬,૯૮,૦૦૦/- તથા સોનાના દાગીના
સોનાના પાટલા તથા બે જોડ સોનાની કાનની

ુ ી મળ

ુ .૧૮૦૦૦/- તથા તેમના પાસેની લેધરની

માં બે સોનાના હાર તથા બે સોનાની બંગડ તથા બે
ુ લ ક. ુ .૩,૮૬,૬૧૦/-તથા એક સેમસંગ કંપનીનો

મોબાઈલ ક. ુ .૫૦૦/- તથા ગાડ ની ક. ુ .૩,૦૦,૦૦૦/- તથા પાના,ડ સમીસ ક. ુ .૨૦૦/- મળ
ક. ુ .૧૪,૦૩,૩૧૦/- નો કબ

કરવામાં આવેલ છે અને

તા.૩૦/૧/૧૭ થી દ હ ખાતે હતા અને દ હ ખાતેના
તોડ તેમાથી રોકડા

આરોપીઓની સઘન

ુલ

ુ ામાલ

છ
ુ પરછ કરતા તેઓએ ગઈ

ુ દા ુ દા િવ તારોમાંથી પાક કરલ ગાડ ઓના કાચ

ુ િપયા તથા સોનાના દાગીનાની ચોર કરલાની ક લ
ુ ાત કરલ છે સદર પકડાયેલ

આરોપીઓ પાસેથી ગાડ ઓના કાચ તોડ ચોર કરવાના સાધનો

વા ક, પાના,ડ સમીસ પણ મળ આવેલ છે

નો આ કામના આરોપીઓ ગાડ ના કાચ તોડવા ઉપયોગ કરતા હતા આરોપીઓ બાબતે આગળની વ ુ તપાસ
પો.સ.ઈ. ી બી.એચ.કોરોટ ચલાવી રહલ છે સદર ુ આરોપીઓ અગાઉ પણ આ ર તે ગાડ ઓના કાચ તોડ ચોર
કરવાના
કર છે

ુ હામાં સંડોવાયેલ છે આ ગગ અમદાવાદ શહર બહાર મોટા શહરો ટાગટ બનાવી યાં આવી ચોર ઓ
થી યાંની પોલીસ આ આરોપીઓને ઓળખી શક નહ .

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