જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૨૬/૧૨/૨૦૧૬ સોમવાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા

ુ ગારધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૩૮૩/૧૬

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૨૩ કસ કર , ૨૩ ય તઓને ઝડપી, ૭૮ લીટર
દશી દા , ૧૯૭ બોટલ ઇ લીશ દા અને બયર ટ ન ૦૮ કબ

કયા હતા. તેમજ

કસ કર ૧૪ ય તઓને ઝડપી, રોકડ િપયા ૯,૫૧૦/- અને

ુ ગારના સાધનો કબ

તકદાર ના પગલાં હઠળ ઝડપાયાઃ-

ુ ગાર ધારા હઠળ ૦૪
કયા હતા.

સમાચાર યાદ નં.૨૩૮૪/૧૬

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

જ
ુ બ ુલ

૧૬૯ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ પાસા હઠળ ૧૩ ય તઓની અટકાયત કર હતી.

સોનાની ચેઇન ખેચી તોડ લઈ ગયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૩૮૫/૧૬

વેજલ રુ : લીલાબહન વા/ઓ રણછોડભાઇ પરમાર (રહ,
સેટલાઇટ) તા.૨૫/૧૨/૧૬ બપોરના ૩/૦૦ વા યાના

થ- ૫,

હલાદનગર ગાડન પાસે

મ
ુ ાર વાસણા એ.એમ.ટ .એસ બસ ટ ડ પાછળ

.ુ શાળા સામે રોડ ઉપરથી પસાર થઈ ર ા હતા યાર મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ
ગળામાંથી સોનાની ચેઇન કમત

ુ ષ લીલીબહનના

િપયા ૩૦,૦૦૦/- ખચી તોડ લઈ નાસી ગયો હતો. આ

ફર યાદ લીલાબહન પરમાર વેજલ ર
ુ પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ

ગેની

ુનાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી

બી.બી.કોડ યાતર ચલાવે છે .

ઓઢવ :

શ
ુ ીલાબહન વા/ઓ જગદ શભાઇ વાઘેલા (રહ,જનતાનગર, મનમોહન ચાર ર તા પાસે,

ઓઢવ) તા.૨૫/૧૨/૧૬ સાંજના ૭/૪૫ વા યાના

મ
ુ ાર ઓઢવ િવરાટનગર રોડ વારાહ

ઉપરથી પસાર થઈ ર ા હતા યાર મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે
સોનાની ચેઇન કમત

ુ ષ

શ
ુ ીલાબહનના ગળામાંથી

િપયા ૩૫,૦૦૦/- ખચી તોડ લઈ નાસી ગયા હતા. આ

શ
ુ ીલાબહન વાઘેલા એ ઓઢવ પોલીસ

ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ

ુ લ સામે રોડ
ગેની ફર યાદ

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી

આર.એન.ખાંટ ચલાવે છે .
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આ મહ યા :રવર

સમાચાર યાદ નં.૨૩૮૬/૧૬

ટ (વે ટ) :- મ રુ ુ માર ુ ધાલાલ વોરા (ઉ.વ.૨૭)(રહ.ભા યેશનગર, સંતોષનગરની બા ુ માં,

અમરાઈવાડ ) તા.૨૫/૧૨/૧૬ ના કલાક ૧૦/૨૦ વા યા પહલાં કોઇપણ સમયે ઈવે ટ સે ટરની પાછળ
સાબરમતી નદ માં ુ બી જઇ આ મહ યા કર છે. આ
આ

ગે રવર ટ (વે ટ) પોલીસે અક માત મોત નોધી

ગેની તપાસ હ.કો. ી આલાભાઈ વજસીભાઈ ચલાવે છે .

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