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.૨૦/૧૦/૨૦૧૭

ુ વાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર

HAPPY NEW YEAR
નશાબં ધી તથા

ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયા :-

સમાચાર યાદ નં.૨૧૨૨/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબં ધી ધારા હઠળ ૪૪ કસ કર , ૩૬ ય તઓને ઝડપી, ૮૫ લીટર
દશી દા , ૭૭ બોટલ
તેમજ

લીશ દા , ૨૧૨ વાટર

લીશ દા અને ૫ બયર ટ ન કબ

કયા હતા.

ુ ગાર ધારા હઠળ ૩ કસ કર ૧૮ ય તઓને ઝડપી રોકડ િપયા ૨૪,૪૯૦/- અને

સાધનો કબ

ુ ગારના

કયા હતા.

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૧૨૩/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુ લ ૬૧ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ ૯૩

ુ જબ

ુ જબ ૧૬ ય તઓની અટકાયત કર

હતી.

સોનાનો દોરો ખેચી તોડ લઈ ગયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૧૨૪/૧૭

નરોડાઃ જયેશભાઇ ચં ુ ભાઇ હ રાડ (ગૌ વામી) (રહ. આસોપાલવ લેટ પો ટ ઓફ સની સામે નરોડા
.આઇ.ડ .સી નરોડા) એ નરોડા પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૧૯/૧૦/૧૭ બપોરના
૨/૩૦ વા યાના

ુ માર નરોડા

.આઇ.ડ .સી અ ુ ત ગે ટ હાઉસની સામેની ગલીમાંથી જયેશભાઇ

હ રાડ ના માતા પસાર થઈ ર ા હતા યાર એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે
માતાના ગળામાંથી સોનાનો દોરો પેડલ સાથે કમત
હતા. આ

ુ ષો જયેશભાઈના

િપયા ૨૨,૦૦૦/- ખેચી તોડ લઈ નાસી ગયા

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી ડ .પી. સોલક ચલાવે છે .

વાહન ચોર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૧૨૫/૧૭

સોલા હાઈકોટઃ બા ુ લાલ સોના

ુ રોહ ત (રહ. રવા વાસ,

ીન સીટ

લેટની બા ુ મા રામે ર

મં દ ર પાછળ, ચાં દલોડ યા,સોલા) એ તા.૧૬/૧૦/૧૭ રાતના ૧૦/૦૦ વાગે ગોતા શાયોના એ ટટ
ગોરધન કટસની બા ુ પોતાની મહ
૨,૫૦,૦૦૦/- પાક કર હતી.
ગેની ફર યાદ બા ુ લાલ

ા બોલેરો ક પર ગાડ નં બર

૧ ડ

ુ ૨૮૮૮ કમત િપયા

ની ચોર તા.૧૭/૧૦/૧૭ કલાક ૫/૦૦ વા યા દર યાન થઈ હતી. આ
ુ રોહતે સોલા હાઈકોટ પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ

ુ નાની તપાસ

પો.સ.ઇ. ી એમ.એલ.રાજ ુ ત ચલાવે છે .
નાયબ પોલીસ કિમશનર,
કં ોલ મ, અ’વાદ શહર.
પોલીસ કિમશનર વતી.
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