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અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
શહર પોલીસ વારા કરવામાં આવેલ

શંસનીય/ન ધપા
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જ
ુ બના કામના

ી સ.ત

ટાફના માણસો હ.કો. શામળભાઇ બાબરભાઇ

બ.નં.૭૫૬૪ તથા પો.કો.ઉપ િસહ દશરથિસહ બ.નં ૨૦૭૩ તથા પો.કો. માલદવિસહ ઘે ભ
ુ ા બ.નં.૨૭૮૫
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હતા દર યાન કલાક ૨૧/૩૦ વાગે બ ભ
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ર
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(ઇ.ચા.)નાયબ પોલીસ કિમશનર
કં ોલ મ, અ’વાદ શહર
પોલીસ કિમશનર વતી.
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