જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૧૯/૯/૨૦૧૫ શિનવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
શહર પોલીસ વારા કરવામાં આવેલ

શંસનીય/ન ધપા

કામગીર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૮૯૨/૧૫

અમદાવાદ તથા ગાંધીનગર િવ તારમાંથી લાય ડુ તથા સોફા તેમજ ગાદ ના બેડશીટની ુ કાન ધરાવતા
વેપાર ઓને ફોન કર િવ ાસમાં લઇ જ થાબંધ માલ મંગાવી

માલ બારોબાર વેચી માર તેના નાણાં

મેળવી છે તરિપડ કરનાર ઇસમને પકડ પાડતી અમદાવાદ ાઇમ
નાયબ પોલીસ કિમ ર

ાઇમ

ાં ચ.

ાંચ તથા મદદનીશ પોલીસ કિમ ર સાયબર સેલ નાઓની

ુ
ચનાથી
તેમજ પોલીસ ઇ પે ટર વી. .રાઠોડ સાહબના માગદશન હઠળ પો.સ.ઇ.
ટાફના માણસો સાથે મો કત સંબધી

.પી.રો યા નાઓ

ુ હાઓ શોધવા માટ શહર િવ તારમાં પે ોલ ગમાં હતા દર યાન

મળે લ બાતમી હક કત આધાર રા શભાઇ શાંતીલાલ શાહ ઉ.વ. ૪૫ રહ. આઇ/૨૦ અ ત એપાટ,
પાટ

ુ ગદવ મેમનગર રોડ અમદાવાદ નાને ૧)- લાલ કલર ુ
યં

લોટ સામે,

૬’-૬’ સાઇઝ ના માપ ુ ૪’’
કવરમાં

ચની

૬’-૫’ સાઇઝ ના માપ ુ ૪’’

લા ટ ક કવરમાં

પો. ટશન ફ ટ

ટ ુ

ચની

ચની

અને આરોપીના જણા યા

-ુ ફોમ
-ુ ફોમ

ુ ામાલ સાથે પકડ પાડલ છે .
ુ
જબ
નો

ુ કાપડ આશર ૪૦
બાબતે મણીનગર

ુ હો શોધાયેલ છે . તેમજ સદર

ુ
છપરછ
કરતા અમદાવાદ શહર તથા ગાંધીનગર તેમજ આ ુ બા ુ િવ તારમાં

લાય ડુ તેમજ સોફા તેમજ ગાદ ના બેડશીટ ની
જ થાબંધ માલ મંગાવી

લા ટ ક

ુ-ફોમની શીટ નંગ-૧૫ તથા ફવીકોલ ના બે

.ુ ર .નં-૧૪૮/૧૫ ઇપીકો ક-૪૦૬,૪૨૦ િવ.

આરોપીને િવ ાસમાં લઇ

ુ-ફોમ

-ુ ફોમની શીટ નંગ-૬ તથા કાળા કલર ુ

ટલો ફવીકોલ સીલબંધ હાલતમાં તથા માદરપાટ

ુ લે ક, -૫૭,૩૦૦/-ના

લા ટ ક કવરમાં

ુ-ફોમની શીટ નંગ-૪ તથા પીળા કલર ુ

ચની

૬’-૩’ સાઇઝ ના માપ ુ ૧’’

ટ ન છે . માં પાંચ-પાંચ લીટર
મીટર લંબાઇ

ુ-ફોમની શીટ નંગ-૪ તથા લાલ કલર ુ

૬’-૩’ સાઇઝ ના માપ ુ ૨’’

લા ટ ક કવરમાં

-ુ ફોમ

ુ
જન

ુ કાન ધરાવતા વેપાર ઓને ફોન કર િવ ાસમાં લઇ

માલ બારોબાર વેચી માર તેના નાણાં મેળવી છે તરિપડ કર પકડાઇ ગયેલ છે .
ુ
જબ
અમદાવાદ શહરમાંથી

માલ મેળવી ચીટ ગ કરલા ુ જણાવેલ છે .

દા ત ૩૦ થી ૩૫

ની તપાસ પો.સ.ઇ.

ટલી ુ કાનોમાંથી આ ર તે

.પી.રો યા ચલાવી રહલ છે .

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