જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૧૨/૧૨/૨૦૧૬ સોમવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
શહર પોલીસ વારા કરવામાં આવેલ

શંસનીય/ન ધપા

તા.૧૦/૧૨/૨૦૧૬

નારોજ

કામગીર ઃ-

કાગડાપીઠ

પોલીસ

ટશનમા

ફરજ

બ વતા

અ.હ.કો.નર િસહમહોબતિસહ તથા પો.કો.સમીઉ લાયાવરમીયાનાઓનીસં કુ ત બાતમી હ કકત આધાર “અગાઉ
ચોર ના ન
ુ ામાંપકડાયેલ અિનલ ઉફ મો ુ ઉફ ખઉખઉ ક

ણે શર ર આસમાની કલર ુ ં ટોપી વા

કલર પ
ુ ે ટપહરલ છે તે કંટોડ યાવાસતર થી ચાલતો આવી અ ે થઈ
ુ ામાલ સાથે જનાર છે ‘’િવગેરમતલબની બાતમી હ કકત આપતાં

ત
ુ ની

કટ તથા કાળા

બલી આ ટોડ યા તરફ ચોર ના

ુરત જ ર તે જતા બે પંચોના માણસોને બોલાવી

ટા છવાયાવોચમાં ગોઠવાઈ ગયેલ બાદ થોડ વાર ઉપરો ત બાતમીમાંજણાવેલવણનવાળોઈસમકંટોડ યાવાસ તરફથી
ચાલતો આવતા

ીરામ ચાઘર

ણ ર તા ખાતે પહોચતા તેને પંચો તથા ટાફના માણસોને

ઓળખી બતાવી તેને ન કમાં આવવા દઈ
ુ બ ુ સદર ઈસમ ુ ં નામઠામ
ઉ.વ.૨૨ રહ.

ુ રગલી,

ટાફના માણસો સાથે

પીળ પ ીવાળોમોબાઈલ ફોન

ુ બ ુ ગજડતી તપાસ કરતાં સદર ઈસમના પે ટના ખી સામાંથી ુ ુ ના નંગ વાળ
ની ક. ુ .૨૦૦૦૦/-ગણી શકાય તથા એક

ુ કલરનો વાદળ પ ી વાળો મોબાઈલ ફોન

35417108841669901 તથા નં.35417208841669701
લટકાવેલ એક કાળા કલરનીબેગમાં જોતા

ુ લે

સોનાની િવટ તથા મોબાઈલ ફોન િવશે

ણ બંડલ

પંચો બ બહાર કાઢ ગણી

ુ .૬૦૦૦/- તથા દસ ના દરની ચલણી

ુ .૨૦૦૦૦૦/-ની રોકડ રકમ જણાયેલ

છ
ુ પરછ કર તે

ગેના આધાર

જવાબ આપતો ન હોય અને ગોળ ગોળ જવાબ આપતો હોય
છળકપટથીમેળવેલહોવા જ
ુ ણાતા સદર

થી સદર

ુ ામાલ તથા એક કાળા કલરની બેગ

ધ
ુ ી પંચના ુ ં કર CRPC કલમ ૧૦૨

ુ ામાલ તેઓએ ચોર

ક

ુ ુ ના નંગ વાળ સોનાની િવટ

ની ક. ુ .૨૦૦૦૦/-ગણી શકાય તે તથા બે સેમસંગ કંપનીના મોબાઈલ ફોન

કલાક ૨૦/૪૫ થી ૨૨/૦૦ વા યા

થી આ રોકડ રકમ તથા

રુ ાવા માંગતા આ બાબતે કોઈ સંતોષકારક

ુ ામાલ રોકડ રકમ .૨૦૦૦૦૦/-તથા એક

ુ લે ક. .૨૨૧૦૦૦/- નો

નો IMEI નં.

ુ .૧૫૦૦૦૦/- તથા ૫૦ િપયાના દરની ચલણી નોટના આઠ બંડલ

િપયાના દરની ચલણી નોટના

.૪૦૦૦/- મળ

ની ક. ુ .૫૦૦/-

ની ક. ુ .૫૦૦/- ગણી શકાય તથા તેના ખભા ઉપર

માં ચલણી નોટોનાબંડલો મળ આવેલ

જોતા ૨૦૦૦ ુ િપયાનાદરની ૭૫ ચલણી નોટ
ુ .૪૦૦૦૦/- તથા ૨૦

ુ કલરનોસેમસંગ કંપનીનો

નો IMEI નં.354789060619889 તથા 354790060619887 નો છે

ગણી શકાય તથા બજો એક સેમસંગ કંપનીનો

શકાય તે મળ

લઈ પંચો

ીરામ ચાઘર પાસે એસ.ટ .ગીતામં દરની બા ુ માં રા.દ.બહારકાગડાપીઠ અમદાવાદ શહરનો

એક સોનાની વીટ આશર એક તોલાની

નંગ-૧

પકડ

ુછતાં તેણે પોતા ુ ં નામ અિનલ ઉફ મો ુ ઉફ ખઉખઉ દપકભાઇઆ મારામ ન
ુ ારા

હોવા જ
ુ ણાવેલ. સદર ની પંચો

નોટના ચાર બંડલ

ુરત જ કોડન કર

ુ રથી ઈશારો કર

ની ુ લે ક. ુ .૧૦૦૦/- ગણી

ની ક. ુ .૦૦/૦૦ ગણી શકાય તે

જ
ુ બ તપાસ અથ ક

ઈસમ અિનલ ઉફ મો ુ ઉફ ખઉખઉ દપકભાઇઆ મારામ ન
ુ ારા ઉ.વ.૨૨ રહવાસી

કર ઉપરો ત

ુ રગલી ીરામ ચાઘર પાસે

એસ.ટ .ગીતામં દરની બા ુ માં રા.દ.બહારકાગડાપીઠ અમદાવાદ નાઓને તા.૧૦/૧૨/૨૦૧૬ ના કલાક ૨૨/૦૦ વાગે
સી.આર.પી.સી કલમ૪૧(૧)(ડ ) ુજબ અટક કર એલીસ
૪૫૭, ૩૮૦

જ
ુ બનો

જપો. ટ. ફ. .ુ ર.નં.૧૧૯/૨૦૧૬ ધી ઇપીકો કલમ ૪૫૪,

ન
ુ ો શોધી કાઢ સાર કામગીર કરલ છે .
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