જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૧૪/૧૨/૨૦૧૬

ધ
ુ વાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા

ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૩૦૮/૧૬

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૩૨ કસ કર , ૧૯ ય તઓને ઝડપી ૮૩ લીટર દશી
દા અને ૨૬ બોટલ

લીશ દા કબ

ઝડપી િપયા ૧,૦૮,૫૨૦/- અને

કય હતો. તેમજ

ુ ગારના સાધનો કબ

ુ ગાર ધારા હઠળ ૬ કસ કર ૨૪ ય તઓને
કયા હતા.

તકદાર ના પગલાં હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૩૦૯/૧૬

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

ોહ ૯૩

જ
ુ બ ુલ

જ
ુ બ ૪૩ ય તઓની અને પાસા હઠળ ૧

ય તની અટકાયત કર હતી.

ચોર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૩૧૦/૧૬

આનંદનગરઃ પ લવી વા\ઓ અિનરવન દાસ (રહ. િસ નોર રસીડ સી ધનંજય ટાવર પાછળ, યામલ
ચાર ર તા પાસે આનંદનગર) એ તા.૧૩/૧૨/૧૬ નારોજ આનંદનગર પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ
નોધાવી છે ક પોતાના ઘર કામ કરતા (૧) િવમલા વા/ઓ
ભીલ ુ માર સોસાયટ ,

ળ
ુ વતન ગામ-નરડ યા તા. .

વન કટારા (૨)

વન કટારા (બ ે રહ.

ુગ
ં ર રુ ા રાજ થાન) તા.૬/૧૨/૧૬ બપોરના

૩/૦૦ થી ૩/૩૦ વા યા દર યાન પોતાના ઘરમાંથી ( ૫૦૦ તથા ૧૦૦૦ ના દરની
િપયા ૭,૯૦,૦૦૦/- ચોર કર લઈ નાસી ગયા છે . આ

ુ ની નોટો) રોકડ

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી એફ.એ.પારગી

ચલાવે છે .

ઓઢવઃ રા

ભાઇ ના ભ
ુ ાઇ ભ (રહ.િવસત એપાટમે ટ બોડકદવ) એ તા.૧૩/૧૨/૧૬ નારોજ ઓઢવ

પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક ઓઢવ
.એસ.પી. ોપ સાયંસ

જ
ુ રાત વેપાર મહામંડળ લોટ ન.૧૦૧ અને ૧૦૩

ા.લીમીટડ કંપનીમાં કામ કરતા કોઈ કમચાર ઓએ તા.૭/૯/૧૬ કલાક ૧૦/૦૦

થી તા.૧૦/૯/૧૬ બપોરના ૪/૦૦ વા યા દર યાન કંપનીમાંથી જ ં ન
ુ ાશક દવા (ડાયફન થા રુ ોન ટક)
બેગ નંગ-૧૬ કમત િપયા ૫,૧૮,૦૦૦/- મતાની ચોર કર લઈ ગઈ છે . આ

ન
ુ ાની તપાસ હ.કો

ી

દવે ભાઇ રામાભાઇ ચલાવે છે .
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સોનાનો દોરો ખેચી તોડ લઈ ગયાઃ-

સમાચાર યાદ નં. ૨૩૧૧/૧૬

િનકોલઃ જયો સનાબહન ઘન યામભાઇ પટલ (રહ. સાકાર સોસાયટ િનશાત બં લોઝની પાછળ િનકોલ)
તા.૧૩/૧૨/૧૬ બપોરના ૪/૩૦ વા યાના

મ
ુ ાર િનકોલ નરોડા રોડ ખોડલધામ સોસાયટ

સામે

રામ મં દર પાસે િનશાંત બં લોઝ આગળથી પસાર થઈ ર ા હતા યાર એક મોટર સાયકલ ઉપર
આવેલ (૩૦ થી ૩૫ વષના આશરાના) બે

ુ ષ જયો સનાબહનના ગળામાંથી સોનાનો દોરો કમત

િપયા ૫૦,૦૦૦/- ખેચી તોડ લઈ નાસી ગયા હતા. આ
પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઇ

ગેની ફર યાદ જયો સનાબહન પટલે િનકોલ
ી બી.સી.છ ાલીયા ચલાવે છે .

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