જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૨૯/૦૧/૨૦૧૭ રિવવાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા

ુ ગારધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૯૬/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૨૦ કસ કર , ૧૮ ય તઓને ઝડપી, ૮૦ લીટર
દશી દા , ૧૫ બોટલ

લીશ દા , ૧૬ વાટર

લીશ દા , ૨૪ બયર ટ ન અને ૧ કાર કબ

હતી. તેમજ

ુ ગાર ધારા હઠળ ૧ કસ કર ૨ ય તઓને ઝડપી રોકડ િપયા ૨૨૫૦/- અને

સાધનો કબ

કયા હતા.

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

ુ ગારના

સમાચાર યાદ નં.૧૯૭/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
૧૩૩

કર

ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ .૯૩

જ
ુ બ ૯ અને પાસા હઠળ ૨

જ
ુ બ

ુલ

ય તઓની

અટકાયત કર હતી.

મં દરમાંથી ચોર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૯૮/૧૭

ગોમતી ુરઃ હ મતભાઈ બજલભાઈ પરમાર શેઠ (રહ. કોઠાવાળા વોરાની ચાલી ડ -૩૦ દવખાના સામે
ગોમતી રુ ) એ તા.૨૮/૧/૧૭ નારોજ ગોમતી રુ પોલીસ
તા.૨૩/૧/૧૭ કલાક ૭/૦૦ વા યાના
મહરાજના મંદ રની દાનપેટ
કર લઈ ગઈ છે . આ

ુ તા

ટશન ખાતે ફ રયાદ નોધાવી છે ક

મ
ુ ાર ગોમતી રુ રાય રુ ભ યા હાઉસ પાસે આવેલ ગોગા

તોડ દાનપેટ માંથી રોકડ

િપયા ૧૫૦૦/- અ ણી ય ત ચોર

ન
ુ ાની તપાસ પો.ઇ. ી એ.આર. જનકાંત ચલાવે છે.

વાહન ચોર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૯૯/૧૭

વ ા રુ ઃ ચં શેખર ભગવાનદાસ

સાદ (રહ.

ીશલા વાટ કા માધવ ફામની ગલીમાં ઝાયડસ હો પીટલ

રોડ થલતેજ) એ તા.૨૭/૧/૧૭ રાતના ૮/૩૦ વાગે બોડકદવ નવી બનેલ ક સર
પાસે

લ ગ હો પીટલ

નોબીયા એપાટમે ટ ન ક પોતાની વેગન આર કાર નંબર બીઆર - ૫૨ - ૨૧૪૫ કમત િપયા

૭૯,૦૦૦/- પાક કર હતી
ચં શેખર

ની ચોર રાતના ૧૧/૦૦ વા યા દર યાન થઈ હતી. આ

સાદ એ વ ા રુ પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ

ગેની ફર યાદ

ન
ુ ાની તપાસ મ.સ.ઈ. ી જયંિતલાલ

મણીલાલ ચલાવે છે .

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