જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૦૬/૦૯/૨૦૧૬ મંગળવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા

ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૬૩૦/૧૬

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૩૯ કસ કર , ૩૩ ય તઓને ઝડપી ૭૬૮ લીટર
દશી દા

અને ૦૬ બોટલ

લીશ દા

ય તઓને ઝડપી િપયા ૪,૮૦૦/- અને

કબ

કય હતો. તે મજ

ુ ગારના સાધનો કબ

ુ ગાર ધારા હઠળ ૦૧ કસ કર ૦૩

કયા હતા.

તકદાર ના પગલાં હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૬૩૧/૧૬

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

ોહ .૯૩

જ
ુ બ ુલ

જ
ુ બ ૦૪ ય તઓની અને પાસા હઠળ ૦૩ ય તઓની અટકાયત

કર હતી.
અપહરણની ફર યાદઃચાંદખે ડા :

સમાચાર યાદ નં.૧૬૩૨/૧૬

કુ શભાઇ દ નાનાથ

ચાંદખેડા પોલીસ

ુ બર
ે (મરાઠ )(રહ.જનતાનગર, ચાંદખેડ ા) એ તા.૫/૯/૧૬ નારોજ

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૩/૯/૧૬ બપોરના ૪/૦૦ વા યા પહલાં

કોઇપણ સમયે સાબરમતી મોટરા રોડ ઉપર આવેલ સમપણ
િવ

યોિત આ મમાંથી

કુ -બિધર બાળક

અપહરણ કર લઈ ગઈ છે . આ

કુ -બિધર શી ુ િવધામં દર

રુ જ રામલાલ યાદવ (ઉ.વ.૧૭) ને અ ણી

ય ત

ન
ુ ાની તપાસ પો.ઇ. ી એન.એસ.દસાઇ ચલાવે છે .

ઘરફોડઃઇસન રુ :

ૃ ણવન

સમાચાર યાદ નં.૧૬૩૩/૧૬
અ ુલભાઇ

રુ શભાઇ બડાબે (રહ.ચં મણી સોસાયટ , ઘન યામનગરની સામે, કનાલ રોડ,

ઘોડાસર) એ ઇસન રુ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૫/૯/૧૬ બપોરનાં ૨/૩૦ થી
૩/૩૦ વા યા દર યાન પોતાનાં મકાનના દરવા નો ન ુ ચો તોડ , અ ણી ય ત ઘરમાં
સોના-ચાંદ ના દાગીના કમત

િપયા ૮૬,૫૦૦/- મતાની ચોર કર લઈ ગઈ છે . આ

વેશ કર ,

ન
ુ ાની તપાસ

પો.સ.ઈ. ી સી.ડ .વૈ યક ચલાવે છે .
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ગાડ નો કાચ તોડ ચોર :ઘાટલોડ યા :

સમાચાર યાદ નં.૧૬૩૪/૧૬

આશીષભાઇ અશોકભાઇ િતવાર (રહ. નેહ દ પ સોસાયટ , જલતરં ગ બસ

વેજલ રુ ) એ તા.૫/૯/૧૬ નારોજ ઘાટલોડ યા પોલીસ

ટોપ પાસે,

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક

તા.૩/૯/૧૬ સાંજનાં ૬/૦૦ થી રાતનાં ૧૦/૦૦ વા યા દર યાન

ય
ુ ગ
ં દવ ચાર ર તા ન ક સવ દય

સોસાયટ સામે પા કગમાં પાક કરલ પોતાની કારનો જમણી બા ુ નો પાછળનો કાચ તોડ , અ ણી ય ત
કારમાંથી મોબાઇલ ફોન, જ ર દ તાવેજો અને રોકડ

િપયા ૮૦,૦૦૦/- ચોર કર લઇ ગઇ છે . આ

ન
ુ ાની તપાસ હ.કો. ી મહશિસહ દશરથિસહ ચલાવે છે .

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