જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૦૭/૦૬/૨૦૧૬ મંગળવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા

ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૦૫૨/૧૬

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૩૨ કસ કર , ૧૯ ય તઓને ઝડપી, ૮૯ લીટર
દશી દા , ૧૨ બોટલ

લીશ દા અને ૨૪ બયર ટ ન કબ

કર ૪ ય તઓને ઝડપી િપયા ૨,૩૫૦/- અને

કયા હતા. તેમજ

ુ ગારના સાધનો કબ

તકદાર ના પગલાં હઠળ ઝડપાયાઃ-

ુ ગાર ધારા હઠળ ૧ કસ

કયા હતા.
સમાચાર યાદ નં.૧૦૫૩/૧૬

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

ોહ ૯૩

જ
ુ બ ુલ

જ
ુ બ ૨૨ ય તઓની અને પાસા હઠળ ૧

ય તની અટકાયત કર હતી.
બળા કારની ફર યાદઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૦૫૪/૧૬

શાહ ર
ુ ઃ શાહ રુ િવ તારમાં રહતી ૬ વષની બાળાની માતાએ તા.૬/૬/૧૬ નારોજ વા.સા.હો પીટલ
ખાતે શાહ રુ પોલીસ સમ

ફર યાદ નોધાવી છે ક બાળાની સાવક માએ મદદગાર કર સંબધ
ં ી

ભાણીયાએ તા.૨/૬/૧૬ રાતના ૧૦/૩૦ થી ૧૧/૪૫ વા યા દર યાન સાવક માના ઘર ટલીિવઝનમાં
બાળાને બભ સ ચ
પો.ઈ. ી બી

બતાવી ભાણીયાએ બાળા સાથે શર ર સંબધ
ં બાં યો હતો. આ

ુનાની તપાસ

ગઢવી ચલાવે છે .

ઘરફોડઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૦૫૫/૧૬

નારણ રુ ાઃ રાકશભાઈ જયંતીલાલ શાહ (ઉ.વ.૬૮) (રહ.મનોરથ એપાટમે ટ િવજયનગર રલવે
પાસે નારણ ર
ુ ા) એ નારણ રુ ા પોલીસ

ોસ ગ

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૬/૫/૧૬ રાતના

૧૧/૧૫ થી તા.૬/૬/૧૬ સવારના ૫/૦૦ વા યા દર યાન પોતાના મકાનના દરવા નો ન ુ ચો ખોલી
અ ણી ય ત ઘરમાં માંથી સોના-ચાંદ ના દાગીના અને રોકડ િપયા મળ
મતાની ચોર કર લઇ ગઇ છે. આ
ચાંદખે ડાઃ

ુ લ િપયા ૧,૯૮,૦૫૦/-

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી આર એલ પારગી ચલાવે છે.

િતક શશીકાંત મી ા (ઉ.વ.૨૩) (રહ.ઈડન એપાટમે ટ ગોઘરજ ગાડન સીટ

જગત રુ

ચાંદખેડા અમદાવાદ) એ તા.૬/૬/૧૬ નારોજ ચાંદખેડ ા પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોઘાવી છે ક
તા.૩૧/૫/૧૬ રાતના ૮/૩૦ થી તા.૪/૬/૧૬ સવારના ૬/૦૦ વા યા દર યાન આરોપી પંકજ ુ માર
ી વ
ુ ન રાય (રહ.લેબર કોલોની એલ.એન.ટ .મોતીખાવરની બા ુ માં
દરવા

ુ તા

તોડ

ઘરમાં

વેશ કર

મનગર) પોતાના મકાનના

ક
ે રમશીન નંગ-૭ અને લેપટોપ મળ

૨,૩૫,૦૦૦/- મતાની ચોર કર લઇ ગયો છે . આ

કમત

િપયા

ન
ુ ાની તપાસ પોસઈ. ી એચ બી ચાવડા ચલાવે છે .
નાયબ પોલીસ કિમશનર,
કં ોલ મ, અ’વાદ શહર.
પોલીસ કિમશનર વતી.

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

