જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૧૭/૦૩/૨૦૧૬

ુ વાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા

ુ ગારધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૫૦૧/૧૬

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૩૫ કસ કર ૨૫ ય તઓને ઝડપી ૧૪૭ લીટર
દશી દા

અને ૦૨ બોટલ

લીશ દા

કબ

ય તઓને ઝડપી િપયા ૧૭,૭૮૦/- અને

ુ ગાર ધારા હઠ ળ ૦૨ કસ કર ૦૫

કય હતો. તેમજ
ુ ગારના સાધનો કબ

કયા હતા.

તકદાર ના પગલાં હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૫૦૨/૧૬

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

ોહ .૯૩

ુલ
ુ
જબ

જબ
ુ
૦૯ ય તઓની અટકાયત કર હતી.

અપહરણની ફર યાદઃ-

સમાચાર યાદ નં.૫૦૩/૧૬

સોલા હાઇકોટ : નીમીશભાઇ દશરથભાઇ પર ખ (રહ.િવ ાસ

લેટ,

ુ
લાબ
ટાવર, થલતેજ, સોલા) એ

તા.૧૬/૩/૧૬ નારોજ સોલા હાઇકોટ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૧૪/૩/૧૬ રાતના
૧૧/૦૦ થી તા.૧૫/૩/૧૬ સવારનાં ૪/૦૦ વા યા
ુ

ુ
ધીનાં
સમયગાળા દર યાન ઘર ન કથી પોતાના
ુ
નાની
તપાસ પો.સ.ઇ. ી

વ સલ (ઉ.વ.૧૪) ને અ ણી ય ત અપહરણ કર લઈ ગઈ છે. આ

પી.ક.અસોડા ચલાવે છે .
ચોર :-

સમાચાર યાદ નં.૫૦૪/૧૬

ુ
નવરં ગ રાઃ
દનકર સાદ રામદવ શમા (રહ. ુ પાનગર સોસાયટ , ભગવતી

ુ લની બા ુ માં, ભાગવ

રોડ, મેઘાણીનગર) એ તા.૧૬/૩/૧૬ નારોજ નવરં ગ રા
ુ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક
ુ સી. .રોડ, એચ.ડ .એફ.સી. ઇરગો કંપનીની ઓફ સમાં મેનેજર તર ક કામ કરતો
પોતાની નવરં ગ રા
આરોપી તેજસ નવીનચં પંડ ા કંપની ું સ ગલ ડ શ મશીન કમત િપયા ૪૦,૦૦૦/- મતા ું ચોર કર
લઇ ગયો છે . આ

ુ
નાની
તપાસ પો.સ.ઇ. ી આર. .બોડાત ચલાવે છે .
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સોનાનો દોરો ખચી તોડ લઈ ગયાઃઘાટલોડ યા : મર યામા ફ લીપ સે

સમાચાર યાદ નં.૫૦૫/૧૬
ુ (ઉ.વ.૬૧)(રહ ,સવ દયનગર સોસાયટ , િવ-3 ક.ક.નગર રોડ,
લ

ઘાટલોડ યા) તા.૧૬/૩/૧૬ સાંજના ૭/૩૦ વા યાના
પસાર થઇ ર ા હતા યાર એક એ ટ વા
સોનાનો દોરો કમત
મર યામાબહન સે

ુ ટર ઉપર આવેલ બે

િપયા ૭૫,૦૦૦/- ખચી તોડ

ુ ઘાટલોડ યા પોલીસ
લે

ુ
માર
ઘાટલોડ યા, િશવમ ટનામે ટ-૧ સામેથી
ુ ષ મર યામાબહનના ગળામાંથી

લઈ નાસી ગયા હતા. આ

ટશન ખાતે નોધાવી છે. આ

ગેની ફર યાદ

ુ
નાની
તપાસ પો.સ.ઇ. ી

એચ.એન બાર યા ચલાવે છે .

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