જનસં પક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૨૩/૦૭/૨૦૧૭ રિવવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર

નશાબં ધી તથા

ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયા :-

સમાચાર યાદ નં.૧૪૯૯/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબં ધી ધારા હઠળ ૩૨ કસ કર ૨૮ ય તઓને ઝડપી, ૧૩૯ લીટર
દશી દા , ૨૬૭ બોટલ

લીશ દા અને ૧ કાર કબ

૧૮ ય તઓને ઝડપી રોકડ િપયા ૮૪,૨૨૦/- અને

કર હતી. તેમજ

ુ ગાર ધારા હઠળ ૨ કસ કર

ુ ગારના સાધનો કબ

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

કયા હતા.

સમાચાર યાદ નં.૧૫૦૦/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુ લ ૮૭ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ ૯૩

ુ જબ

ુ જબ ૭ ય તઓની અટકાયત કર હતી.

ઘરફોડઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૫૦૧/૧૭

નરોડાઃ અશોકભાઇ જગ ાથ જોષી (રહ. ી કાશ સોસાયટ

ાઉ ડ ફલોર મોહનનગર નરોડા) એ

નરોડા પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૨૧/૬/૧૭ રાતના ૧૦/૩૦ થી તા.૨૨/૭/૧૭
સવારના ૮/૩૦ વા યા દર યાન પોતાના મકાનના દરવા

ુ તા

તોડ અ ણી ય ત ઘરમાં

કર સોના-ચાં દ ના દાગીના કમત િપયા ૯૫,૫૦૦/- અને રોકડ િપયા ૧૫,૦૦૦/- મળ
૧,૧૦,૫૦૦/- મતાની ચોર કર લઈ ગઈ છે . આ

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી ક.એચ. ડ

વેશ

ુ લ િપયા
ચલાવે છે .

રખીયાલઃ પં કજભાઇ કાં તીલાલ પટલ (રહ. હર ભોળે નાથ પાક સોસાયટ નેશનલ હાઇવે નં-૮ રા
પાક ઓઢવ) એ રખીયાલ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૨૧/૬/૧૭ સાં જના ૭/૦૦
થી તા.૨૨/૭/૧૭ સવારના ૯/૦૦ વા યા દર યાન રખીયાલ
ભા યોદર ટ લ નામની

ુ કાન તથા તેની બા ુ ની

ણ ર તા પાસે આવેલ

ુ કાનોના પતરા ખોલી અ ણી ય ત

વેશ ઓફ સોમાં થી રોકડ િપયા ૧,૦૭,૨૫૦/- અને તામ પ
ગઈ છે . આ

ેવીટ

ુ કાનોમાં

કમત િપયા ૫૦૦/- ચોર કર લઈ

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી એ.બી.દવધા ચલાવે છે .
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વાહન ચોર ઃસાબરમતીઃ કાનારામ

સમાચાર યાદ નં.૧૫૦૨/૧૭
ુ ધારામ

ટ (મારવાડ ) (રહ. સદ ુ

અરિવદનગર સોસાયટ ) એ

તા.૨૧/૬/૧૭ રાતના ૧૦/૦૦ વાગે ડ કબીન સા વીક પાક આશા ુ રા એ
નામની

ુ કાનની આગળ પોતાની બોલેરો પીકઅપ ગાડ નં બર

૪,૨૦,૦૦૦/- પાક કર હતી.
આ

ગેની ફર યાદ કાનારામ

ુ િમનીયમ એ ડ લાસ

૦૧ ઈટ ૫૩૩૪ કમત િપયા

ની ચોર તા.૨૨/૭/૧૭ સવારના ૧૦/૪૫ વા યા દર યાન થઈ હતી.
ટ એ સાબરમતી પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ

ુ નાની તપાસ

પો.સ.ઈ. ી ડ .એન.સા ુ ચલાવે છે .

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