જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૨૦/૦૭/૨૦૧૬

ુધવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી ધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૩૧૯/૧૬

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૨૪ કસ કર , ૨૦ ય તઓને ઝડપી ૧૪૫ લીટર
દશી દા કબ

કય હતો.

તકદાર ના પગલાં હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૩૨૦/૧૬

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલાં હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
૮૬ ય તઓની તથા

ોહ .૯૩

જ
ુ બ ૦૨ ય તઓની અટકાયત કર હતી.

અપહરણની ફર યાદઃઇસન રુ :

જ
ુ બ ુલ

સમાચાર યાદ નં.૧૩૨૧/૧૬

ુ તીમા ડો/ઓ અકબરભાઇ ુ ધાભાઇ શેખ (ઉ.વ.૧૫) (રહ.ચંડ ોળા તળાવનાં છાપરાં, ઇસન રુ )

ને તા.૧૪/૭/૧૬ સાંજના ૬/૩૦ વા યાના

મ
ુ ાર શાહઆલમ િમ લતનગર ન કથી આરોપી સાબીર

ઉફ છો ુ (રહ.નવાબનગરનાં છાપરાં, ચંડ ોળા તળાવ, ઇસન રુ ) લ ન કરવાની લાલચ આપી, લલચાવી
ફોસલાવી ભગાડ લઈ ગયો છે . આ

ગેની ફર યાદ

નારોજ ઇસન રુ પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી છે .આ

ુ તીમા નાં િપતા અકબરભાઇએ તા.૧૯/૭/૧૬
ન
ુ ાની તપાસ પો.ઇ. ી એમ.એન.પંડ ા ચલાવે છે.

ચોર :-

સમાચાર યાદ નં.૧૩૨૨/૧૬

કાગડાપીઠ : ભાવનાબહન રા

ભાઇ ડામોર (રહ.મોટો ઠાકોરવાસ, ઘાટલોડ યા) એ તા.૧૯/૭/૧૬

નારોજ કાગડાપીઠ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૩૦/૬/૧૬ ના કલાક ૮/૪૫ વા યાનાં
મ
ુ ાર એસ.ટ .બસ

ટ ડ

લેટફોમ નંબર ૧૬, ૧૭ ઉપર ભાવનાબહન એસ.ટ .બસમાં ચઢતાં હતા

દર યાન કોઇ અ ણી ય તએ ભાવનાબહનની નજર
વ ટ મળ

કુ વી, પસમાંથી સોનાની ચેઇન અને સોનાની

ુ લ કમત િપયા ૫૫,૦૦૦/- મતાની ચોર કર લઈ ગઈ છે . આ

નરિસહ મોના

ન
ુ ાની તપાસ મ.સ.ઇ. ી

ચલાવે છે.
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ન દમાં ુ બી મરણ ગયે લ ની લાશ મળ :રવર ટ “ઈ ટ” : મોહનસ ગ

સમાચાર યાદ નં.૧૩૨૩/૧૬

ુ ગલશ ગ ચૌહાણ (રાજ ત
ુ ) (ઉ.વ.૨૨)(રહ.ગામ-બાપલ ુ ં ,

-બાડમેર,

રાજ થાન) તા.૧૯/૭/૧૬ ના કલાક ૮/૧૮ વા યાના

મ
ુ ાર મા તર કોલોની ન ક સાબરમતી નદ માં

ુ બી જઇ મરણ ગયેલ હાલતમાં મળ આવેલ છે . આ

ગે રવર ટ “ઈ ટ” પોલીસે અક માત મોત ન ધી

આ

ગેની તપાસ હ.કો. ી રમણભાઇ ગણપતભાઇ ચલાવે છે.

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