જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૧૯/૧/૨૦૧૭

ુ વાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ તરફથી કરવામાં
આવેલ

શંસનીય/ન ધપા

સમાચાર યાદ નં.૧૨૫/૧૭

કામગીર ઃ-

ૃ ણનગર પોલીસ ટશન
ણનગર પો ટ ફ ટ
ન
ુ ો બનેલ હોય

ડ ટક કરવા ઉપર અિઘકાર

ુ રનં ૧૦/૧૭ ઇપીકો કલમ ૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦
ીઓ તરફથી જ ુ ર

ુજબ નો

ચ
ુ ના અને માગદશન મળે લ

આધાર સવ કોડના પોલીસના માણસોને મળે લ બાતમી આધાર તા.૧૮/૧/૧૭ નારોજ પો. ટ. િવ તારમાં
પે ોલ ગ દર યાન રાતના ૨૧/૩૦ વાગે બે શકદાર ઇસમ િનમલ પટલ તથા દપક તેમની મે
સાયકલ નંબર

.૨૭. એલ.

ો મોટર

.ુ ૨૪૫૪ ની ડક માં ચોર ના પીયા સંતાડલ છે , અને હાલમાં તે પીયા

સગેવગે કરવા માટ પાશનાથ ટાઉન શીપ કનાલ પાસે ફર છે ,
શૈલેષભાઇ પટલ ઉવ.૧૯ રહ.મન

હક કત આધાર શકદાર (૧).િનમલ સ/ઓ

/૧૦ શીવ રસી ડસી,શી પ બં લોઝની પાસે

ણનગર અમદાવાદ તથા કાયદાનાં સંઘષમાં આવેલ કશોર નાઓ હ રો મે

ીરામ ચોક પાસે

ો મો.સા. સાથે મળ આવતા

ને ડક ખોલાવી જોતા તેમાંથી એક લા,થેલીમાં ભારતીય નવી ચલણી નોટો પીયા બે હ રની નોટોના
બંડલો મળે લ

તમામ પીયા ગણી જોતા બે હ રની

આવેલ તેમજ સદર શકદારોની
મોટર સાયકલ નંબર

ુ લ ૩૫૦ નોટો

ુ લે પીયા ૭,૦૦,૦૦૦/- મળ

ગ જડતી માંથી મોબાઇલ નંગ ૩ કમત િપયા ૩૫૦૦/- તથા હ રો મે

૨૭ એલ ુ ૨૪૫૪, કમત િપયા ૩૦,૦૦૦/- ગણી શકાય,કબ

શકદારોને મળ આવેલ પીયા બાબતે િવ ાસમા લઇ

ો

કરલ અને સદર

છ
ુ તા તા.૧૪/૧/૧૭ નારોજ ઉતરાયણનો તહવાર

હોય મહા ખ
ુ નગરમા ઘાબા ઉપર પતંગ ચગાવવા માટ ગયેલા, અને મકાન ૨૩૭

ુ બંધ હોય રાતના

સમયે મકાન માથી રોકડા િપયા આઠ લાખની ચોર કરલાને ક લ
ુ ાત આપતા હોય,આરોપી નં (૧) િનમલ
સ/ઓ શૈલષ
ે ભાઇ પટલને કલાક ૨૩/૦૦ વાગે ઉપરો ત
આવેલ કશોરને નજરકદ રાખી

ુલ

ન
ુ ાના કામે અટક કર તથા કાયદાના સંઘષમાં

િપયા ૭,૩૩,૫૦૦/- મ ાના

ુ ામાલ સાથે અટક કર આગળની

તપાસ હાથ ધર છે .

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