જનસંપક અધીકાર

ારા

પોલીસ કિમશનર ીની કચેર , અમદાવાદ શહર
ટલીફોન નં બર ૨૫૬૩૩૩૩૩
કં ોલ મ ટલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૧૦/૦૧/૨૦૧૮

ુ ધવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ તરફથી કરવામાં
આવેલ

શં સનીય/ન ધપા

કામગીર :-

સમાચાર યાદ નં.૬૫/૧૮

ચખલીગર ગેગના એક ઇસમને ચોર ના
અડાલજ શહરની મળ ને ુ લે-૦૮

ુ ામાલ સાથે પકડ અમદાવાદ, મહસાણા, માણસા, િવ

ુ નાનો ભેદ ઉકલતી અમદાવાદ ાઈમ

અમદાવાદ શહર તેમજ
મકાનના તાળા તોડ ઘરફોડ ચોર તેમજ
પહરલ સોનાની ચેઈનની

ું ટ કરવા

ુ જરાત રા યમાં રાતના સમયે

ા ચ.

ુ ં ડ પકડવાના બહાના હઠળ બં ધ

હર માગ ઉપર મોટર સાયકલ ઉપર આવી ચીલ ઝડપ કર ગળામાં

ગેના બનાવો બનવા પામતા હોય,

થી આવા

ુ હાઓ બનતાં અટકાવવા

તથા શોધી કાઢવા સા ુ પોલીસ કિમ ર ી, અમદાવાદ શહર નાઓએ ખાસ તાક દ કરલ હોય,
.સી.પી
કિમ ર,

ી

.ક.ભ

રોજ

ાઇમ ા ચ અમદાવાદ શહર નાઓની

ુ ચના આધાર

ાઈમ ા ચ, અમદાવાદ શહર નાઓના માગદશન હઠળ

પોલીસ કિમ ર ી,

ુ ર,

ાઈમ ા ચ, અમદાવાદ શહર નાઓની

ાઈમ ા ચ ના પોલીસ ઇ પે ટર

ી

અ ુ સ ં ધાને

ી દ પન ભ ન, નાયબ પોલીસ

ી ડો.રાજદ પિસહ ઝાલા અિધક નાયબ

ુ ચના અ ુ સ ં ધાને આજરોજ તા
.૦૯/૦૧/૨૦૧૮ ના

.એન.ચાવડા નાઓની ટ મના પો.સ.ઈ. ી એ.પી.ચૌધર તથા

.એન.ગો વામી નાઓ તેઓના ટાફના માણસો સાથે અમદાવાદ શહર િવ તારમાં આવા

ુ નાઓ શોધી કાઢવા

સા ુ પે ોલ ગમાં હતાં, દર યાન મળે લ ચો સ બાતમી આધાર સાબરમ ી મોટરા રોડ સીટ ગો ડ પાસે રોડ
ઉપરથી શ તિસગ નેપાલિસગ સરદાર ( ચખલીગર) ઉ.વ.૩૫ રહ. આયોજન નગર
ટશન પાછળ આરસોડ યા રોડ કલોલ તા-કલોલ
માં દાખલ થયેલ ચેઇન નેચ ગ
ના

ુ ામાલ સાથે પકડ વ ુ

-ગાં ઘીનગર નાઓને પકડ તેની

ુ ની પાણીની ટાં ક પાસે ર વે
ુ છતાછ કરતાં સોલા પો. ટ

ુ નામાં વ ટડ હોય તેને પકડ તેની પાસે થી સોનાનો

ુ ામાલ ક. ૨૫૦૦૦/

ુ છતાછ કરતાછે લા એક વષ દર યાન પોતાની સાથેના ચખલીગર ગેગના સ યો

સાથે ભેગા મળ મહસાણા – ઘરફોડ-૧ , માણસામાં ઘરફોડ-૨ અડાલજ તથા ઉવારસદ માં ૧-૧ ઘરફોડ મળ
પાં ચેક

ટલી ઘરફોડ તેમજ

કલોલ અને િવ

કલોલ પો. ટ ના બાઇક ચોર ના એક

ુ ર ના બાઇક ચોર ના બે

ુ ના ની ક ુ લાત કરલ છે.

પૈક

ુ નામાં વો ટડ છે.

સદર પકડાયેલ આરોપીની

ુ છપરછ કરતાં આરોપી અગાઉ વડોદરા શહર પાં ણી ગેટ પો. ટ

ઘરફોડ ચોર તેમજ સાબરમ ી પો. ટ માં ઘરફોડ ચોર ના

ુ નામાં પકડાયેલ છે.

સદર પકડાયેલ આરોપી તેની સાથેના ચખલીગર ગેગના સ ય સાથે ભેગા મળ આજથી

ણેક

માસ દર યાન ઉપર ચોર ના મોટર સાયકલ ઉપર બ ે જણા ચેઈન નેચ ગ કરવા ુ લાન બનાવેલ અને એકલ
દોકલ જતી મ હલાઓને ટાગટ બનાવી બ ે જણા મોટર સાયકલ પર આવી ચીલઝડપ કર મ હલાના ગળામાં થી
ચેઈન તોડવા ુ કામ કરલ હોવા ુ અને તે
ટાઉનશીપ,શાં િત
ક ુ લાત કરતાં

ુ નીયર

ુ જબ અમદાવાદ શહરમાં સોલા પો. ટ િવ તારમાં થી વં દમાતરમ

ુ લ પાસેથી એક બહન ચાલતા જતા તેઓના ગળામાં થી સોનાનો દોરો તોડલાની

ુ ામાલ સાથે મળ આવેલ છે .

આધાર સોલા પો. ટ નો સં પ ક કર આગળની કાયવાહ હાથ

ઘરવામાં આવેલ છે.

1

શાહ બાગ પોલીસ ટશન :

2

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

3

