જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૨૦/૦૩/૨૦૧૬ રિવવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા

ુ ગારધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૫૧૯/૧૬

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૫૬ કસ કર ૫૧ ય તઓને ઝડપી ૧૫૬ લીટર
દશી દા , ૩૬ બોટલ

લીશ દા , ૦૨ બયરટ ન અને ૦૧ કાર કબ

કર હતી. તેમજ

ુ ગારના સાધનો કબ

હઠ ળ ૦૩ કસ કર ૦૯ ય તઓને ઝડપી િપયા ૬૮,૪૪૦/- અને
તકદાર ના પગલાં હઠળ ઝડપાયાઃ-

ુ ગાર ધારા

કયા હતા.

સમાચાર યાદ નં.૫૨૦/૧૬
ુલ
ુ
જબ

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

ોહ .૯૩

જબ
ુ
૦૮ ય તઓની અને પાસા

જબ
ુ
૦૫

ય તઓની અટકાયત કર હતી.
ટ
ં ુ ની ફર યાદ :-

સમાચાર યાદ નં.૫૨૧/૧૬

વટવા : નર પાલ

ુ લાલપાલ
ુ
(ઉ.વ.૨૮)(રહ.ગામ: કરજણ,

.વડોદરા

મકરનગર તા. .ક ોજ( .ુ પી.) તા.૧૪/૩/૧૬ રાતના ૧૧/૦૦ વા યાના
આગળ રોડ ઉપરથી પસાર થઇ ર ા હતા દર યાન
અને પડખામાં છર થી ઇ
થેલો ક

પોલીસ સમ

ુ
નીતનગર

ોસ ગથી

યા ઇસમોએ નર પાલને પેટ નાં ભાગે

મળ

ુ લ િપયા ૨૫,૦૦૦/- ની

ટું કર પલાયન થઇ

ગેની ફર યાદ નર પાલ નાઓએ વી.એસ.હો પીટલ ખાતે તા.૧૯/૩/૧૬ નારોજ વટવા
નોધાવી છે . આ

ુ
નાની
તપાસ પો.ઇ. ી

.એચ.સરવૈયા ચલાવે છે .

મોબાઇલ ફોન ખચી લઈ ગયાઃે
ચાંદખડા
:

ુ
માર

ુ ુ ફાબાદ
ુ
,

કર , નર પાલનાં પે ટમાંથી રોકડ િપયા ૧૫,૦૦૦/- તેમજ તેમની પાસેનો

માં રોકડ િપયા ૧૦,૦૦૦/- હતા,

ગયા હતા. આ

ણ અ

ુ ગામ :
ળ

સમાચાર યાદ નં.૫૨૨/૧૬

ુ લયા (રહ. યામ બં લોઝ, િવભાગ-૧,
ીમતી રાજ ીબહન જયમનોદપિસગ અહ વા

આઇ.ઓ.સી.રોડ, ચાંદખેડા) તા.૧૮/૩/૧૬ સાંજના ૫/૪૦ વા યાના

ુ
માર
આઇ.ઓ.સી. ણ ર તા પાસે

આવેલ એ.એમ.ટ .એસ.બસ ટ ડ ન ક પોતા ું એ ટ વા ઉ ુ રાખી મોબાઇલ ફોન ઉપર વાતચીત કરતાં
હતા દર યાન એિવએટર ુ હ લર ઉપર આવેલ

ુ ષ રાજ ીબહનનાં હાથમાંથી એપલ કંપનીનો આઇ-૬

મોબાઇલ ફોન કમત િપયા ૬૨,૦૦૦/- ખચી લઇ નાસી ગયો હતો. આ
ુ લયાએ ચાંદખેડ ા પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ
અહ વા

ગેની ફર યાદ રાજ ીબહન

ુ
નાની
તપાસ હ.કો. ી હરા

વેલ ા

ચલાવે છે .
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ૃ ઃુ -

વાહન અક માતમાં
“એન” ડ વીઝન

સમાચાર યાદ નં.૫૨૩/૧૬

ાફ ક પોલીસ ટશન : મોહનિસહ

ાનિસહ ચૌહાણ (રહ. લોટ નં.૧૩૬૧/એ, સે ટર

ુ પોલીસ
૫/એ, ગાંધીનગર) એ તા.૧૧/૩/૧૬ નારોજ વેજલ ર
તા.૧૧/૩/૧૬ ના કલાક ૫/૩૦ વા યાના
સાયકલ ચલાવી,
નંબર

ુ
માર
પોતાનો

ુ

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક

જશવંતિસહ (ઉ.વ.૨૩) પોતાની મોટર

ુંદરવન થી ઇસરો તરફ જતાં ઢાળ ઉપરથી પસાર થઈ ર ો હતો યાર એસ.ટ .બસ

.૧૮.વાય.૮૧૭૭ ના ચાલક બસ

ુ
રઝડપે
અને બેદરકાર થી ચલાવી, મોટર સાયકલને ટ ર

મારતા જશવંતિસહને શર ર ગંભીર ઈ ઓ થતા, સારવાર અથ તેમને વા.સા.હો પીટલમાં દાખલ
કરવામાં આ યા હતા.
છે . આ

યાં સારવાર દર યાન તા.૨૦/૩/૧૬ નાં કલાક ૨/૪૫ વાગે તેમ ુ

ુ
નાની
તપાસ હ.કો.

ૃ ુ િનપજ ુ ં

ુ
ી લાલ ભાઇ ખા ભાઇ
ચલાવે છે .

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