જનસંપક અધીકાર

ારા

પોલીસ કિમશનર ીની કચેર , અમદાવાદ શહર
ટલીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
કં ોલ મ ટલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦,૨૫૬૩૦૩૦૦,૨૫૬૩૦૪૦૦

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૨૦/૧૧/૨૦૧૪

ુ વાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
શહર પોલીસ વારા કરવામાં આવેલ

શંસનીય/ન ધપા

કામગીર ઃ-

સમાચાર યાદ ૨૮૪૪/૧૪
લશ દા તથા બયર ની ુ લ

નરોડા દહગામ ર ગ રોડ સકલ પાસેથી પસાર થતી આઈસર કમાંથી

બોટલો નંગ ૬૧૪૩ ુ લ ક. . ૨૧,૨૯,૯૦૦/- નો જ થો પકડ પાડતી ાઈમ

ા ચ પોલીસ

ુ
સં કત
પોલીસ કિમ ર ી, એ.ક.શમા તથા નાયબ પોલીસ કિમ ર
મદદનીશ પોલીસ કિમ ર

ી એમ.ડ .ચૌધર નાઓએ અસરકારક

ુ
ચના
અ વયે પો.ઈ સ. ી આર.બી.રાણા તથા પો.સ.ઈ. ી

ી હમાં ુ

ુ
કલા
તથા

ોહ બશનની કામગીર કરવા આપેલ

.એન.ઝાલા તથા ટાફના માણસો અમદાવાદ

શહર િવ તારમાં પે ોલ ગમાં હતા દર યાન નરોડા દહગામ ર ગ રોડ સકલ પાસે ટાફના એ.એસ.આઈ.
અરિવદ ુ માર સોમાભાઈ તથા વસંતભાઈ

વાભાઈ નાઓએ આપેલ બાતમી આધાર આઈસર ક નં. GJ-

01-DT-9630 ને નાકાબંધી કર રોક તેમા જડતી તપાસ કરતા કોબીજ,
થેલાઓ નીચે સંતાડલ
ુ . ૨૧,૨૯,૯૦૦/- નો

લાવાર તથા િસગોડાના પાંદડાના

લશ દા ની બોટલ નંગ – ૨૫૯૧ તથા બયરના ટ ન નંગ – ૩૫૫૨ મળ
ુ ામાલ ક

કર

ક

ુ લે

ાયવર મોહમદનૌસાદ મોહમદ દલસાદ ુ રશી ઉવ.૩૦, રહ.

તીમનદાસ, સરાઈ, તા. .સ બલ, ઉ ર દશ તથા કલીનર મોહમદઆલમ મોહમદનશીમ

ુ રશી ઉવ.૨૩,

ુ રશી ઉવ.૨૩,
ુ
રહ. નાલા મહો લા, સરાઈ, તા. .સ બલ, ઉ ર દશ તથા મોહમદ વેદ મોહમદમહ દ
રહ. નવો વાસ, મીરઝા રુ કોટ પાછળ, અ મભાઈના મકાનમાં અમદાવાદ તથા
સરાઈ, તા. .સ બલ,
ઉપરોકત

ુ વતન- હવાસકા
ળ

ઉ ર દશ નાઓ િવ ધ કાયદસર કાયવાહ કર તેઓની વ ુ

લશ દા નો જ થો હ રયાણા,

ુ
છપરછ
કરતા

ુ
ડગાં
વ ખાતે એક દા ના ગોડાઉનમાંથી મનીષ નામના માણસે

ભરાવેલ હતો અને ન ડયાદ ખાતે ડ લીવર કરવાનો હતો

આગળની વ ુ તપાસ ચા ુ છે .

વટવા પો. ટ.:વટવા પો. ટ. ફ. .ુ ર.નં ૨૯૫/૧૪ ઈપીકો કલમ ૩૬૩,૩૬૬
ુ યંતગીર ચં ુ ગીર ગોસાઈ ઉ.વ.૨૬ રહ.મહાદવ ફળ

ુ
જબ
ના કામના આરોપી

ુ ના મંદ ર પાસે નારોલ ગામ નારોલ અમદાવાદ

શહર નાને સીની.પો.ઇ સ. ી એચ. .ચૌધર સા.નાઓએ તા.૧૯/૧૧/૨૦૧૪ ના કલાક ૧૧/૧૫ વાગે પકડ
અટક કર કાયદસરની કાયવાહ કરલ છે .

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