જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૧૨/૦૬/૨૦૧૬ રિવવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી ધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૦૮૧/૧૬

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૨૩ કસ કર , ૧૮ ય તઓને ઝડપી અને ૬૫ લીટર
દશી દા , ૨૧૬ બોટલ

લીશ દા , ૧૮૬ બયર ટ ન અને ૧ કાર કબ

કર હતી.

તકદાર ના પગલાં હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૦૮૨/૧૬

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

ોહ ૯૩

જ
ુ બ ુલ

જ
ુ બ ૨૩ ય તઓની અટકાયત કર હતી.

ઘરફોડઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૦૮૩/૧૬

નરોડાઃ ધવલ નારાયણભાઈ પટલ (રહ. લ
ુ ીન િવભાગ-૧ પાયલનગરની સામે નરોડા) એ નરોડા પોલીસ
ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૧૦/૬/૧૬ રાતના ૯/૦૦ થી તા.૧૧/૬/૧૬ સવારના ૧૦/૩૦
વા યા દર યાન નરોડા દવી િસનેમા રોડ ર નદ પ સોસાયટ ના ખાચાંમાં
ુ કાનના શટરના તાળા તોડ , અ ણી ય ત

ુ કાનમાં

વેશ કર

સવ ડ નામની પોતાની

સ પે ટ નંગ-૨૫૦ કમત િપયા

૧,૮૦,૦૦૦/-, શટ નંગ-૨૫૦ કમત િપયા ૧,૦૦,૦૦૦/-, ટ -શટ નંગ-૧૯૦ કમત િપયા ૪૫,૦૦૦/-,
ક ી નંગ-૩૦ કમત

િપયા ૧૧,૦૦૦/-, બે ટ નંગ-૧૦ કમત

િપયા ૫,૯૦૦/-, પરફ મ
ુ નંગ-૪૫

કમત િપયા ૬,૫૦૦/-, ચ મા નંગ-૩૦ કમત િપયા ૧,૫૦૦/-,

ક નંગ-૧૦ કમત િપયા ૨,૫૦૦/-,

મો

પાઉચ નંગ-૧૫ કમત

િપયા ૩,૦૦૦/- અને રોકડ

૩,૬૯,૯૦૦/- મતાની ચોર કર લઇ ગઇ છે. આ

િપયા ૧૪,૫૦૦/- મળ

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી ક એચ

ચોર ઃ-

ડ

ુલ

િપયા

ચલાવે છે .

સમાચાર યાદ નં.૧૦૮૪/૧૬

સરદારનગરઃ દ યકાંત નટવરલાલ શાહ (ઉ.વ.૫૦) (રહ. જ દશન

ુ લે

જધામ મં દરની બા ુ માં

મંજલ રુ વડોદરા) એ તા.૧૧/૬/૧૬ નારોજ સરદારનગર પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક
તા.૨૮/૫/૧૬ રાતના ૮/૩૦ વા યાના

મ
ુ ાર અમદાવાદ એરપોટ ટિમનલ-૨ ખાતે

અ ણી ય ત પોતાની બેગ લઈ પલાયન થઈ ગઈ હતી.
અને ડોલર ૨૩૦૦ હતા. સરદારનગર પોલીસને
આરોપી હમતનગરના રહવાસી મહદ
પો.સ.ઈ. ી એલ

ુ સન
ે
ુ

બેગમાં લેપટોપ કમત િપયા ૪૦,૦૦૦/-

ણ કરતા સી.સી.ટ .વી.
ણવા મળે લ

ીન બે ટ ઉપરથી

ટજ જોતા તપાસ કરતા

બેગ લઈ ગયેલ છે . આ

ન
ુ ાની તપાસ

ખરાડ ચલાવે છે .

1
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

ઘાટલોડ યાઃ સાહબઅલીખાન સાહ દઅલીખાન પઠાણ (રહ.

ણ
ુ ાતીત સોસાયટ િવવેક ાનંદચોક મેમનગર

ઘાટલોડ યા) એ તા.૧૧/૬/૧૬ નારોજ ઘાટલોડ યા પોલીસ

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક

તા.૮/૬/૧૬ રાતના ૯/૦૦ થી તા.૯/૬/૧૬ રાતના ૮/૩૦ વા યા દર યાન પોતાના
અ ણી ય ત

ુ લા મકાનમાં

વેશ કર ઘરમાંથી િનકોન કંપનીનો કમેરો, ડલ કંપની ું લેપટોપ, હાડ ડ ક WD અને

જ ર કાગળો મળ

ુ લ કમત િપયા ૫૩,૦૦૦/- મતાની ચોર કર લઇ ગઈ છે . આ

ન
ુ ાની તપાસ

પો.સ.ઇ. ી એચ.એન.બાર યા ચલાવે છે .
વાહન ચોર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૦૮૫/૧૬

ઓઢવઃ ચ કાંત સોમાભાઈ પટલ (રહ. હલાદ રસીડ સી

ીરામ ચોક સે ટ મેર

ૂ લની બા ુ માં નવા

નરોડા) એ તા.૨/૬/૧૬ રાતના ૮/૦૦ વાગે ઓઢવ કમ ગેસ એજ સીની બા ુ માં નમદા વેર હાઉસ
ન ક ટાટા કંપનીની દસ ટાયરવાળ
કર હતી.

ક નંબર

૧ સીએ સ ૫૯૫૯ કમત િપયા ૭,૦૦,૦૦૦/- પાક

ની ચોર તા.૩/૬/૧૬ સવારના ૮/૦૦ વા યા દર યાન થઈ હતી. આ

ચં કાંત પટલે તા.૧૧/૬/૧૬ નારોજ ઓઢવ પોલીસ

ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ

ગેની ફર યાદ
ન
ુ ાની તપાસ

પો.ઈ. ી એસ એમ પટલ ચલાવે છે .

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