જનસંપક અધીકાર
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ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૮/૯/૨૦૧૫ મંગળવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
શહર પોલીસ વારા કરવામાં આવેલ

ર

શંસનીય/ન ધપા

ામા ં પેસે જર તર ક બેસાડ તેઓની નજર

પાડતી ાઈમ

કામગીર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૮૦૯/૧૫

ુ
કવી
ચોર કરતી ગગના સાગર ત આરોપીને ઝડપી

ા ચ”
અમદાવાદ શહર માં િમ કત િવ ુ ધના બનતા

પોલીસ કિમ નર

ી દપન ભ ન સાહબ નાઓએ આપેલ

ક.એન.પટલ નાઓના માગદશન

ુ હાઓ શોધી કાઢવા સા ું નાયબ

ુ
ુ ધાને મદદનીશ પોલીસ કિમ નર
ચના
અ સં

ુ
જબ
પોલીસ સબ ઈ સપેકટર

ી

ી

.એન.ઝાલા તથા પો.સ.ઈ. ી

એચ.પી.કરણ તથા ટાફના માણસો સાથે અમદાવાદ શહર િવ તારમાં પે ોલ ગમાં હતા દર યાન જમાલ રુ
ચાર ર તા ખાતે આવતા અ.હ.કો. હષદભાઈ િવરમભાઈ નાઓને મળે લ બાતમી આધાર મેલાભાઈ ઉફ મે લયો
હલાદભાઈ વાંસફોડ યા રહવાસી દહગામ તા.દહગામ
માસ ખેડ

ા િવ તારમાં ર

બાબતે તપાસ કરતા ખેડ
થયેલ છે

લો: ગાંધીનગરનો ઝડપી લઈ

ુ
છપરછ
કરતા દોઢક

ામાં પેસજર બેસાડ પેસજરની બેગમાંથી ુ .૫૦,૦૦૦/-ની ચોર કરલા ુ ં જણાવેલ
ા પો. ટ. ફ. .ુ ર.નં. ૨૩/૨૦૧૫ ઈપીકો કલમ ૩૭૯, ૧૧૪

ુ હાના કામે નાસતો ફરતો આરોપી ને પકડ

ુ
જબનો

ુ હો દાખલ

ુ
નાનો
ભેદ ઉકલેલ છે .

ુ ,
પકડાયેલ આરોપી અગાઉ છે લા બે વષમાં ઓઢવ, ચાંદખેડા, સાબરમતી, નારણ રા
રાણીપ, સેટલાઈટ, અને ગાંધીનગર

લામાં આવા જ

કારની ચોર ના

ુ
નાઓમાં
પકડાયેલ છે અને એક

વખત રાજકોટ ખાતે પાસા પણ ભોગવેલાની હક કત જણાવે છે તેમજ ખેડા નડ આદ િવગેર િવ તારમાં આવા
કારની ચોર કરલ હોવાની શકયતા છે .

ઓની વ ુ તપાસ ચા ુ છે .

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