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.૧૭/૦૭/૨૦૧૭ સોમવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર

નશાબં ધી તથા

ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયા :-

સમાચાર યાદ નં.૧૪૫૭/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબં ધી ધારા હઠળ ૨૫ કસ કર ૨૦ ય તઓને ઝડપી, ૧૯૧ લીટર
દશી દા , ૯ બયર ટ ન અને ૧

ૂ ટર કબ

ક ુ હ ુ. તેમજ

ય તઓને ઝડપી રોકડ િપયા ૧,૦૫,૯૨૫/- અને

ુ ગાર ધારા હઠળ ૫ કસ કર ૩૬

ુ ગારના સાધનો કબ

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

કયા હતા.

સમાચાર યાદ નં.૧૪૫૮/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુ લ ૯૮ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ ૯૩

ુ જબ ૧ ય તની અટકાયત કર હતી.

ચોર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૪૫૯/૧૭

કાગડાપીઠઃ ઇરફાન

ુ સેન યાવરખાન ઠાકોર (રહ. રહમતી મહો લો ફરહાન કરાણા

અ લાહનગર દાણીલીમડા) એ તા.૧૬/૭/૧૭ નારોજ

કાગડાપીઠ પોલીસ

એમ/૧૨ ની પાસે પાક ગમાં થી અ ણી ય ત
૧,૦૦,૪૦૪/- ચોર કર લઈ ગઈ છે . આ

ર ામાં થી રડ મેઈડ પે ટ-શટ

લો-

ુ પે ભાઇ પરમાર (ઉ.વ.૩૧) (રહ. અપનાનગર પરમાનગર તા ુ કો-

ુ જ) તા.૧૬/૭/૧૭ સાં જના ૫/૦૦ વા યાના

િપયા ૩૧,૦૦૦/- ખેચી તોડ લઈ ગયા હતા. આ

શાહ બાગ પોલીસ

ુ પાસલ કમત િપયા

સમાચાર યાદ નં.૧૪૬૦/૧૭

પસાર થઈ ર ા હતા યાર એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે
દોરો કમત

ુ કાન નં બર –

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી ક.એમ.વાઘેલા ચલાવે છે .

સોનાની ચેઈન ખેચી તોડ લઈ ગયાઃશાહ બાગઃ રખાબહન વા\ઓ

ટોસની સામે

ટશન ખાતે ફર યાદ

નોધાવી છે ક તા.૧૨/૭/૧૭ બપોરના ૩/૦૦ વાગે ઘં ટાકણ માકટ ખાતે આવેલ

લખપત

ુ જબ

ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ

ુ માર રાજ થાન હો પીટલ સામેથી
ુ ષ રખાબહનના ગળામાં થી સોનાનો
ગેની ફર યાદ રખાબહન પરમાર

ુ નાની તપાસ મ.સ.ઇ. ી લાલ ભાઇ ચેહોરભાઇ

ચલાવે છે .

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