જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૧૮/૦૩/૨૦૧૫

ુધવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધીધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૫૪૭/૧૫

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૩૦ કસ કર ૩૩ ય તઓને ઝડપી, ૨૪૨ લીટર
દશી દા , ૧૦૮ બોટલ ઇ લીશ દા , ૨૩૨ બયરટ ન, ૦૩ એ ટ વા અને ૦૨ કાર કબ
તકદાર ના પગલાં હઠળ ઝડપાયાઃ-

કર હતી.

સમાચાર યાદ નં.૫૪૮/૧૫

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલાં હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુ લ ૧૪૯ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ .૯૩

જ
ુ બ

જ
ુ બ ૨૦ ય તઓની અટકાયત કર

હતી.
સોનાની ચેઇન ખચી તોડ લઇ ગયા :-

સમાચાર યાદ નં.૫૪૯/૧૫

મણીનગર : જય ીબેન હસ ખ
ુ ભાઇ ભાવસાર (રહ.શીવાની

લેટ, આઇ.બી.પે ોલપંપનાં ખાંચામાં,

રામબાગ, મણીનગર) એ તા.૧૭/૩/૧૫ નારોજ મણીનગર પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે
તા.૩/૩/૧૫ સાંજનાં ૬/૩૦ વા યાના

મ
ુ ાર મણીનગર વ લભવાડ ઇ ડસઇ ડ બક સામે રોડ ઉપરથી

પસાર થઇ ર ા હતા દર યાન મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ
જય ીબેનનાં ગળામાંથી સોનાની ચેઇન કમત

ુ ષ (૨૦ થી ૨૫ વષના આશરાનો)

િપયા ૩૦,૦૦૦/- ખચી તોડ લઇ ગયો હતો. આ

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી એન. .ચૌધર ચલાવે છે .
કાગડાપીઠ : દવ ભાઇ બધાભાઇ મકવાણા (રહ.ફક ર

ખ
ુ ીની ચાલી, ગૌતમનગર ચાર ર તા,

બહરામ રુ ા) એ તા.૧૭/૩/૧૫ નારોજ કાગડાપીઠ પોલીસ
તા.૨૨/૨/૧૫ સાંજનાં ૫/૩૦ વા યાના

મ
ુ ાર કાંકર યા

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે

ટબોલ

ાઉ ડ ચાર ર તા પાસે મોટર

સાયકલ ઉપર પોતાની પ નીને બેસાડ પસાર થઇ ર ા હતા દર યાન એક મોટર સાયકલ ઉપર
આવેલ બે

ુ ષ દવ ભાઇની પ નીનાં ગળામાંથી સોનાની ચેઇન કમત િપયા ૩૦,૦૦૦/- ખચી તોડ

લઇ ગયા હતા.આ

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી બી.એલ.રોહ ત ચલાવે છે .

1

ચોર :-

સમાચાર યાદ નં.૫૫૦/૧૫

માધવ રુ ા : બીનાબહન મહ ભાઇ આ દ
ુ ાની (ઉ.વ.૪૩)(રહ.ઉવશી બં લોઝ, ઇ દ રા ીજ પાસે,
હાંસોલ રોડ) એ માધવ રુ ા પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે તા.૧૭/૩/૧૫ બપોરનાં ૧૨/૧૫
થી ૧૨/૨૦ વા યા દર યાન કા ુ રુ શાકમાકટમાં બીનાબહન શાકભા
અ ણી ય ત બીનાબહનની નજર
૫૦,૦૦૦/- ચોર કર લઇ ગઇ છે . આ

ખર દતા હતા દર યાન કોઇ

કુ વી, તેમનાં પસની ચેઇન ખોલી, પસમાં

કુ લ રોકડ

િપયા

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી એસ.બી.નીનામા ચલાવે છે .

(ઇ.ચા.)નાયબ પોલીસ કિમશનર,
કં ોલ મ, અ’વાદ શહર.
પોલીસ કિમશનર વતી.
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