જનસં પક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૦૪/૦૭/૨૦૧૭ મંગળવાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ તરફથી કરવામાં
આવે લ

શં સનીય/ન ધપા

કામગીર :-

સમાચાર યાદ નં.૧૩૬૪/૧૭

બી ડ વીઝનઃમદદનીશ પોલીસ કિમ ર “ખ” િવભાગ, અમદાવાદ શહર
તેમના ડ િવજનમાં બનેલ િમ કત સં બ ં ધી
ને

ુ ચના આપેલ.

અને

ુ નાઓ શોધવા તથા અટકાવવા સા તેમની કચેર ના ટાફના મા
ણસો

આધાર ટાફના માણસો તા:૩/૭/૧૭ ના રોજ ડ િવજન િવ તારમાં પે ોલ ગમાં િનકળે લ.

ુ જ. ુ િન પો. ટ િવ તારમાં ફરતા ફરતા દાદા સાહબના પગલા ચાર ર તા પાસે આવેલ. યાં દાદા સાહબના

પગલા ચાર ર તાની ગલીમાં
રોક

ી એ.ક.પરમાર નાઓએ

ણેયના નામ ઠામ

ણ ઇસમો કાપડના પોટલા સાથે જતા જણાયેલ.
ુ છતાં (૧) શાહબાજ દલાવરખાન બલોચ ધં ધો-ર

દરવા ની આગળ, અ મા મ
ધં ધો-ર

ા

થી ટાફના માણસોએ
ા

ાઇવ ગ, રહ-શાહ આલમ

દની સામે, બસીર ક રાણા ટોરની આગળ (૨) િસકંદર

ાઇવ ગ, રહ-મ.નં-૧૩૩, સાં ઇ લેટ, છોટાલાલ, નવરં ગ

ણેયને

જલાલિસગ રાજ ુ ત

ુ લની સામે, િવરાટનગર અમદાવાદ

ુળ

વતન-ગામ-ફરતકાબાદ, આ:કાઇમગં જ, દકંદર ુ ર ઉ ર દશ (૩) આફતાબ અસફાક અહમદ શેખ ધં ધો-વેપાર,
રહ- લોક નં-૯૮,

ુ ના બા ુ નગર, અમનચોક, બા ુ નગર અમદાવાદ ુ જણાવેલ.

પોટલા ખોલાવતાં તેમાંથી કોટન પે ટ,
બાબતે

ણે ઇસમોને

જણાવેલ.

સ પે ટ,

ઓની પાસેના કાપડના

સના કાપડ, કોટન કાપડ મળ આવેલ

પે ટ તથા કાપડ

ુ છતાં કોઇ સં તોષકારક જવાબ આપેલ નહ અને બલ માં ગતા બલ પણ નહ હોવા ુ

થી તેઓને િવ ાસમાં લઇ

ુ છતાં તેઓએ જણાવેલ ક, આ કપડા તથા પે ટ દાણીલીમડા પો. ટની

હદમાં આવેલ નારોલ સકલ, કાશીરામ િમલની ગલીમાં એક ગોડાઉનમાં થી ચોરલ અને અ ે વેચવા આવેલ છે.
થી

ણ આરોપીઓને -૫૮,૦૦૦/- ના

ુ ામાલ સાથે પકડ સી.આર.પી.સી ૪૧(૧)(ડ )

ુ જબ અટક કરવામાં

આવેલ. અને દાણીલીમડા પો. ટ ફ. .ુ ર.નં-૭૪/૧૭ ઇપીકો કલમ ૪૫૪,૪૫૭ ના કામે સદર ચોર બાબતે
દાખલ થયેલ હોય, સદર ચોર કરલ આરોપીઓ તથા

ુ નો

ુ ામાલ દાણીલીમડા પો. ટ સ પેલ છે.

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