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અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
શહર પોલીસ વારા કરવામાં આવેલ

શંસનીય/ન ધપા

કામગીર ઃ-

સમાચાર યાદ ૩૦૫૦/૧૪

“ maaoj SaaoK pura krvaa saaru caaorI krvaanaa rvaaDo caDola [sama ivaSaalaisaMga prmaar nao caaorInaa
maaoTr saayakla saaqao JDpI paDtI k`a[ma ba`anca”

Amadavaad Sahor ivastarmaaM banata imalkt sabaMQaI gaunaaAao SaaoQaI kaZvaa maaTo
naayaba paolaIsa kimaSnarEaI ihmaaMSau Sauklaa saahoba tqaa maddnaISa paolaIsa kimaSnarEaI ema.DI.caaOQarI
saahobanaaAaoe Aapola saucanaa AnausaMQaanao k`a[ma ba`ancanaa pao.[nsa.EaI Aar.baI.raNaaÊ tqaa
pao.sa.[.EaI jo.Aona.Jalaa tqaa sTafnaa maaNasaao poT/aolaIgamaaM hta drmyaana maoGaaNaInagar Baaga^va
~Na rsta Kato hoD kaonsTobala hYa^dkumaar manaaohrBaa[naaAanao maLola baatmaI AaQaaro ivaSaalasaIMga S/o
GanaSyaamasaIMga prmaar ]va.20 rhovaasaI: caMdnanagar jyaMitBaa[ naI caalaIÊ Baaga^varaoDÊ cauvaaNanagarÊ
mahavaIr ikraNaa sTaosa^naI saamaoÊ maoGaaNaInagar Amadavaad Sahor naanao caaorInaI sauJukI maoksa maaoTr
saayakla naM. GJ-1-CM-707 ikmat rau.11Ê000À¹ naa maud/amaala saaqao JDpI la[ paolaIsa [nspokTrEaI
Aar.baI.raNaa naaAaoe AaraopInaI saGana puCprC krta AaraopIe paotanaa maaojSaaoK pura krvaa
saaru SaahIbaaga ivastarmaaMqaI maaoTr saayakla naI caaorI krola haovaanaI kbaulata krta to maud/amaala rIkvar
krI SaahIbaaga pao.sTo.naao vaahna caaorInaao gaunhao DITokT krola Co.
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સદર આરોપીની
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દર યાન સદર આઈ-ટન કાર તેણે વીસ પ ચીસ દવસ પહલા

ુ ર ટોર ટ પાછળથી ચોર કરલ હોવાની હક કત જણાવતા
ણા
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સદર કારની ચોર બાબતે
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દાખલ શોધાયેલ છે .
તેમજ ઉપરો ત ટ મના માણસો આજરોજ પે ોલ ગમાં હતાં દર યાન
િવજળ ઘર સામેથી
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દાંતણીયા ઉ.વ. ૨૨ રહ. ઈ દરાનગરના છાપરા વેર હાઉસની બા ુ માં

લાલાકાકા હોલ પાસે શાહ રુ દરવા

બહાર અ.વાદ નાને તેના ક

ના એક આઈ બોલ કંપનીનો
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ુ
છપરછ
કરતાં આ ચોર નો મોબાઈલ હોવાની અને પોતે એક
ગે તપાસ કરતા આ ફોન ની ચોર બાબતે મણીનગર પો. ટ.
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ઉપરો ત પૈક આરોપી મે લ
ુ પટલ નાનો વટવા િવ તારમાં આવેલ કડમેક નામની
ફકટર માં

ાઈવર તર ક નોકર કરછે અને

મેનેજરની

ાઈવેટ કાર પણ

યાના મેનેજરની કંપનીની કાર ચલાવતો હતો અને આ

ારક તે ચલાવતો હતો તે દર યાન આ

ાઈવેટ કારની ુ લીકટ ચાવી તેણે

બનાવી લીધેલ અને તે ચાવીથી લોક ખોલી કાર ચોરલ કરલ હતી. અને આ કારનો અસલ
નં. . .૧૭.એ.એચ.૨૩૦૪ નો હતો તે નંબર પણ તેણે બદલી
આ કાર પોતે પોતાની સોસાયટ ના નાકા ઉપર
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કરવા આ કાર પોતે ફરવતો હતો.

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