જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૧૮/૦૬/૨૦૧૭ રિવવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબં ધી તથા

ુ ગારધારા હઠળ ઝડપાયા :-

સમાચાર યાદ નં.૧૨૫૫/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબં ધી ધારા હઠળ ૫૩ કસ કર ૪૦ ય તઓને ઝડપી, ૧૨૦ લીટર
દશી દા , ૧૯ બોટલ
હતા. તેમજ

લીશ દા , ૬૯ વાટર

લીશ દા , ૩૫ બયર ટ ન અને ૨

ુ ગારધારા હઠળ ૩ કસ કર , ૧૫

ુ ગારના સાધનો કબ

ય તઓને ઝડપી રોકડ

ૂ ટર કબ

કયા

િપયા ૧૫,૧૫૦/- અને

કયા હતા.

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૨૫૬/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુ લ ૩૭૬ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ .૯૩

ુ જબ

ુ જબ ૨૦ ય તઓની અને પાસા હઠળ

૧ ય તની અટકાયત કર હતી.

છે તરપ ડ ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૨૫૭/૧૭

કાગડાપીઠઃ અ ુ ં જભાઇ રોહ તભાઇ મહતા (રહ. નં દવન બં લોઝ કણાવતી કલબની પાસે સરખેજ
ગાં ધીનગર હાઇવે) એ તા.૧૭/૬/૧૭ નારોજ કાગડાપીઠ પોલીસ
તા.૨૦/૯/૧૬ થી તા.૭/૬/૧૭
ા.લી કંપની ખાતે આરોપી કરણ

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે

ુ ધીના સમયગાળા દર યાન કાં કર યા ઇકા કલબ

ા સ ટડ યા

ુ દવિસગ સં ુ (રહ. આમની હાઉસ સોલા ભાગવત ટ પલ, સોલા)

એ ખોટ સહ કર તેમજ ઇકા કલબના લેટરપેડનો ઉપયોગ કર અ ુ જભાઈ મહતા તેમજ સાહદો
પાસેથી

િપયા ૪૮,૦૦૦/- અને ૪૮,૦૦૦/- ના ચેક મેળવી છે તરિપડ કર છે . આ

ુ નાની તપાસ

પો.ઈ. ી એસ.એસ.મોદ ચલાવે છે .

થેલો

ં ટવી લઈ ગયાઃ-

બા ુ નગરઃ

તે ભાઇ

સમાચાર યાદ નં.૧૨૫૮/૧૭
ઠાલાલ પટલ (ઉ.વ.૫૩) (રહ.

શ ગો ડ

ડ માટની પાછળ નીકોલ) તા.૧૭/૬/૧૭ બપોરના ૨/૦૦ વા યાના
શીખર પાસે પં
બે

ુ ષ

ુ માર અિનલ ટાચ રોડ યામ

બ નેશનલ બક ન કથી પસાર થઈ ર ા હતા યાર એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ

તે ભાઈ પટલના હાથમાં થી થેલો

૮૦,૦૦૦/- મતા હતી. આ
છે . આ

ુ ઇ ડ યા કોલોની નવા

ગેની ફર યાદ

ં ટવી લઈ નાસી ગયા હતા.

થેલામાં રોકડ િપયા

તે ભાઈ પટલે બા ુ નગર પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી એસ.એ.પટલ ચલાવે છે .

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