જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૦૪/૧૦/૨૦૧૬ મંગળવાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા

ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૮૧૬/૧૬

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૧૦ કસ કર , ૦૮ ય તઓને ઝડપી ૨૬ લીટર દશી
દા

અને ૧૨૦

વૉટર

લીશ દા

કબ

કય હતો. તેમજ

ય તઓને ઝડપી િપયા ૧૧,૮૧૦/- અને

ુ ગારના સાધનો કબ

ુ ગાર ધારા હઠળ ૦૪ કસ કર ૦૪
કયા હતા.

તકદાર ના પગલાં હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૮૧૭/૧૬

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

ોહ .૯૩

જ
ુ બ ુલ

જ
ુ બ ૧૩ ય તઓની અને પાસા હઠળ ૦૨ ય તઓની અટકાયત

કર હતી.

ચોર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૮૧૮/૧૬

આનંદનગર : મલય

કનૈ યાલાલ પ ડયા (ઉ.વ.૪૬)(રહ, વનીલ ફલેટ,

લવાડ ચોક હલ

ાઇવ

ભાવનગર) એ આનંદ નગર પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૩/૧૦/૧૬ ના કલાક ૧૨/૩૦
થી ૨/૩૦

ુધીનાં સમયગાળા દર યાન સે લ પે ોલ પંપની ઇ

શો મ સામે રોડ ઉપર પોતાની ઇનોવા કાર પાક કર હતી.

થ કોપોરટ બ ડગની નીચે બંઘે જ
કારનો દરવાજો ખોલી અ ણી ય ત

કારમાંથી લે પટોપ નંગ-૨ કમત િપયા ૪૫,૦૦૦/-, પેન ાઇવ, ડબીટકાડ, આઇકાડ, પાસપોટ, કપડાં અને
જ ર દ તાવે જ ભરલ બે ગ નંગ-૩ ની ચોર કર પલાયન થઇ ગઇ છે . આ

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી

એફ.એ.પારગી ચલાવે છે .

અમરાઇવાડ : હતે

ુ માર શીવાભાઈ રાઠોડ (ઉ.વ.૪૦)(રહ, તે

પોઈ ટ રો-હાઉસ, પો ટ ઓ ફસ

ચાર ર તા પાસે, અમરાઇવાડ ) એ તા.૩/૧૦/૧૬ નારોજ અમરાઇવાડ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ
નોધાવી છે ક તા.૨૮/૦૯/૧૬ ના કલાક ૯/૪૫ વા યાનાં
િવજય કાપડની
હતે

ુમાર અમરાઇવાડ પો ટ ઓ ફસ ન ક, લ મી

ુ કાન પાસે આવેલ એસ.બી.આઈ. ના એ.ટ .એમ. માંથી કોઇ અ ણી

ય ત

ુ મારની પ નીનાં ATM માંથી િપયા ૩૮,૦૦૦/- કોઈ પણ ર તે ઉપાડ ચોર કર લઈ ગઇ છે . આ

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી

.એસ.પાટ લ ચલાવે છે .
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વાહન ચોર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૮૧૯/૧૬

વ ા રુ : રો હત કશનભાઈ પંચાલ (રહ. િનમલ એપાટમે ટ, જય મંગલ બી.આર.ટ .એસ. બસ
પાસે, નારણ રુ ા) એ તા.૩/૧૦/૧૬ નારોજ વ ા રુ પોલીસ

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક

તા.૦૧/૧૦/૧૬ બપોરના ૪/૦૦ થી રાતનાં ૮/૩૦ વા યા દર યાન એસ. .હાઈવે, બોડકદવ,
સામે રોડ ઉપર પાક કરલ પોતાનાં ભાઇની

ુ ડાઈ સે

ટ ડ
ુ ુ ારા

ો કાર નંબર. આર. .૨૦.સી.એ.૬૮૭૧ કમત

િપયા ૧,૦૦,૦૦૦/- અ ણી ય ત ચોર કર લઈ ગઈ છે . આ

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી એમ.એસ.

બોદર ચલાવે છે .

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