જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૧૮/૦૪/૨૦૧૬ સોમવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી ધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૭૧૭/૧૬

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૧૦ કસ કર , ૧૦ ય તઓને ઝડપી ૧૦ લીટર દશી
દા કબ

કય હતો.

તકદાર ના પગલાં હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૭૧૮/૧૬

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

ોહ ૯૩

ુલ
ુ
જબ

ુ
જબ
૧૧ ય તઓની અને પાસા હઠળ ૨

ય તની અટકાયત કર હતી.
અપહરણની ફર યાદઃ-

સમાચાર યાદ નં.૭૧૯/૧૬

ુ ભાવનાબહન રામાભાઇ ઉફ રામ ભાઇ પરમાર (ઉ.વ.૧૫) (રહ. ધ ફ ટ નામની નવી બનતી
વ ા રઃ
સાઇટ ઉપર િશવા લક હાઇટસની પાછળ,માનસી રોડ વ ા ર
ુ ) ને તા.૧૫/૪/૧૬ બપોરના ૧૨/૦૦ થી
૧/૦૦ વા યા દર યાન રહણાંક ન ક રહતો આરોપી મનીષ ુ માર સદર
આપી લલચાવી ફોસલાવી

ચૌધર લ ન કરવાની લાલચ

રકમ કરવાના ઇરાદ રહણાંક ન કથી ભગાડ લઈ ગયો છે . આ

ગેની

ુ પોલીસ
ફર યાદ ભાવનાબહનના િપતા રામાભાઇ ઉફ રામ ભાઇ પરમાર તા.૧૭/૪/૧૬ નારોજ વ ા ર
ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે . આ

ુ
નાની
તપાસ પો.સ.ઇ

ી ક.ક.રાઠોડ ચલાવે છે .

સોનાનો દોરો ખેચી તોડ લઈ ગયોઃપાલડ ઃ કંચનબહન

સમાચાર યાદ નં.૭૨૦/૧૬

કશભાઇ
ુ
િમ ી (ઉ.વ.૫૨) (રહ. શ તીનગર સોસાયટ ક.ક.નગર રોડ એચ.પી.

પે ોલ પંપની બા ુ માં ઘાટલોડ યા) તા.૧૭/૪/૧૬ બપોરના ૪/૧૫ વા યાના
માણેકબાગ જતાં ઓવર

ુ
માર
ધરણીધર તરફથી

જના છેડ ા ન કથી પતી સાથે એ ટ વા પાછળ બેસી પસાર થઈ ર ા હતા

યાર કાળા રં ગની મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ એક

ુ ષ કંચનબહનના ગળામાંથી સોનાનો દોરો કમત

િપયા ૪૦,૦૦૦/- ખેચી તોડ લઈ નાસી ગયો હતો. આ
પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ

ુ
નાની
તપાસ ઇ ચા

ગેની ફર યાદ કંચનબહન િમ ીએ પાલડ
પો.ઇ. ી બી.પી.રાણા ચલાવે છે .
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આ મહ યાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૭૨૧/૧૬

ર વર ંટ વે ટઃ િવજયભાઈ લ મણભાઈ પરમાર (ઉ.વ.૩૬) (રહ. વડલાવાળ ચાલી નીલા કમલની
ુ ગોમતી ર
ુ ) એ અગ ય કારણસર તા.૧૭/૪/૧૬ કલાક ૧૦/૦૦ વા યા
બા ુ માં પોપટ વાડ રાજ ર
પહલાં કોઈપણ સમયે
કર હતી. આ

બેડકર ીજના પ ીમ તરફ ર વર ંટ સાબરમતી નદ માં પડ ુ

ગે સાબરમતી ર વર ંટ વે ટ પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ુ આ મહ યા
ક

ગેની તપાસ હ.કો. ી

ખોડાભાઈ અરજણભાઈ ચલાવે છે .

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