જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૨૦/૦૯/૨૦૧૬ મંગળવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા

ુ ગારધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૭૨૪/૧૬

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૨૨ કસ કર , ૧૨ ય તઓને ઝડપી ૧૧૩ લીટર
દશી દા , ૩૦ વૉટર

લીશ દા અને ૬ બીયરટ ન કબ

કર , ૪ ય તઓને ઝડપી, રોકડ િપયા ૧૬,૨૨૦/- અને

કયા હતા. તેમજ

ુ ગારધારા હઠળ ૨ કસ

ુ ગારનાં સાધનો કબ

તકદાર ના પગલાં હઠળ ઝડપાયાઃ-

કયા હતા.

સમાચાર યાદ નં.૧૭૨૫/૧૬

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલાં હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
૧૩૨ ય તઓની તેમજ

ોહ .૯૩

જ
ુ બ ુલ

જ
ુ બ ૦૯ ય તઓની અટકાયત કર હતી.

િવ ાસઘાત અને છે તરપ ડ ની ફર યાદઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૭૨૬/૧૬

નરોડાઃ રો હતભાઇ હરશભાઇ થાવાણી (રહ, મનમં દર બં લોઝ, બં લા એર યા, ુ બર
ે નગર, સરદારનગર)
એ તા.૧૯/૯/૧૬ નારોજ નરોડા પોલીસ
આજદ ન

ધ
ુ ીનાં સમયગાળા દર યાન

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૧૮/૭/૧૬ થી

ત
ુ રના કારખાના ચાર ર તા ન ક

ી

એ ટટ ખાતે આવેલ

રો હતભાઇની જયભવાની મોટસની ઓફ સ ખાતે તથા આરોપીની ગેલે ી ખાતેની ઓફ સ અને નરોડા
નાગ રક કો.ઓ.બે ક ખાતેથી આરોપી નીખીલ જય ભાઇ યાસ (રહ, મણીલાલ પાક સોસાયટ , કઠવાડા
રોડ, નરોડા) એ પોતાની ઇનોવા કાર વેચવાની છે તેમ કહ , રો હતભાઇને કાર બતાવી, કારની કમત
િપયા ૧૦,૨૦,૦૦૦/- ન

કર , તે પેટ

િપયા ૨૦,૦૦૦/- બાના પેટ મેળવી લઇ, કારના લોનના

િપયા ૬,૩૨,૦૦૦/- નાગ રક કો.ઓ.બકમાં નીખીલે તેના ખાતામાં ભરાવી, ઉપાડ લીધા હતા. યારબાદ
કાર નહ આપતા િપયાની માંગણી કરતા રો હતભાઇને િપયા નહ આપી િવ ાસઘાત અને છે તરપ ડ
કર છે . આ

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી ક.એચ. ડ

ચલાવે છે .

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