ં
જનસપક
અધીકાર

ારા

પોલીસ કિમશનર ીની કચેર , અમદાવાદ શહર
ં
ટલીફોન નબર
૨૫૬૩૩૩૩૩
કં ોલ મ ટલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૧૬/૯/૨૦૧૪ મંગળવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તેમજ

ુ ગારધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૩૪૪/૧૪

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૧૬ કસ કર ૧૪ ય તઓને ઝડપી, ૨૮ લીટર દશી
દા અને ૦૮ બોટલ ઇ લીશ દા કબ

કય હતો. તેમજ

ુ ગારના સાધનો કબ

િપયા ૧૯૦૦/- અને

ુ ગારધારા હઠળ ૦૧ કસ કર ૦૧ ય તને ઝડપી

કયા હતા.

તકદાર ના પગલાં હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૩૪૫/૧૪

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

ોહ ૯૩

ુ લ ૪૪
ુ
જબ

ુ
જબ
૦૩ ય તઓની અટકાયત કર હતી.

બળા કારની ફર યાદ :-

સમાચાર યાદ નં.૨૩૪૬/૧૪

રાણીપ : રાણીપ િવ તારમાં રહતી ૩૫ વષની પરણીત મ હલાએ તા.૧૫/૯/૧૪ નારોજ રાણીપ પોલીસ
ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક સને ૧૯૯૮ થી તા.૩૧/૮/૧૪

ુ
ધીનાં
સમયગાળા દર યાન પોતાના

ઠનો દકરો િનમલ ુ માર કત ુ માર રાવલે રાણીપ ખાતેનાં પોતાના સાસર વાળા ઘરમાં તેમજ અલગઅલગ જ યાએ, પરણીતાની મર
પરણીતાના

િવ ધ બળજબર થી પરણીતા સાથે શર ર સબંધ બાં યો હતો. તેમજ

ઠ- ઠાણીએ આરોપીને મદદ કર , પરણીતાને

નથી માર નાંખવાની ધમક આપી હતી. આ

ુ
નાની
તપાસ પો.ઇ. ી ક.ડ .ચંપાવત ચલાવે છે .
ઘરફોડ :-

સમાચાર યાદ નં.૨૩૪૭/૧૪

ઘાટલોડ યા : બધનચં

ગાંધી (રહ.ત ણશ કત સોસાયટ , અ કા રુ સોસાયટ ની બા ુ માં

નવલચં

ઘાટલૉડ યા) એ ઘાટલોડ યા પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૧૫/૯/૧૪ સવારનાં ૧૦/૩૦
થી સાંજનાં ૧૮/૩૦ વા યા દર યાન પોતાના ઘરના દરવા ના ન ુ ચા તોડ ઘરમાં

વેશ કર અ ણી

ય ત તીજોર માંથી સોના-ચાંદ ના દાગીના, ડ ઝીટલ કમેરો, બગસરાના સેટ, મોતીની માળા, ડાયમંડ સેટ,
સાડ ઓ તેમજ બી
આ

ચીજવ

ુ
ઓ
મળ

ુ લ કમત િપયા ૧,૭૪,૦૦૦/- મતાની ચોર કર લઇ ગઇ છે .

ુ ની તપાસ હ.કો. ી અ તિસહ છગનિસહ ચલાવે છે .
ના

ચોર :-

સમાચાર યાદ નં.૨૩૪૮/૧૪

ુ : નાશીરખાન સા હદખાન પઠાણ (રહ, ુ ના
માધવ રા

ુ . ટાફ
િન

વૉટસ, શાહ રુ દરવા

તા.૧૫/૯/૧૪ સાંજનાં ૫/૩૦ થી ૫/૪૫ વા યા દર યાન પઠાણની ચાલી, રહમાની મ
પાસે પોતા ુ ં એ સેસ
લઇ જઇ
એ સેસ

ુ ટર નંબર

ુ ટરની ડક માં

ુ
કલ
રોકડ

.૦૧.એસ.એફ.૬૬૦૨ પાક ક ુ હ ુ.
કુ નાસી ગઇ છે . આ

ુ પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ
માધવ રા

દના દરવા

કોઇ અ ણી ય ત ચોર કર

િપયા ૧,૦૦,૦૦૦/- અને જ ર દ તાવેજો

ુ ટર ધોબીઘાટ ચાર ર તા પાસે

બહાર) એ

ુ ટરમાંથી કાઢ લઇ

ગેની ફર યાદ નાશીરખાન પઠાણે

ુ
નાની
તપાસ પો.સ.ઇ. ી આર.વી.મકવાણા ચલાવે છે .
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વાહન ચોર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૩૪૯/૧૪

ુ
નારણ રા
: સમીરભાઈ જયંતીલાલ શાહ (રહ,
તા.૩૧/૮/૧૪ સવારનાં ૧૧/૩૦ વા યાના
ુ
નીમ
હોલ આગળની

.ુ પો.તા. ઈડર

ીનગર, ઈડર

ુ
ુ શાંતીનગર સહ વન સોસાયટ ખાતેના
માર
ઉ માન રા

ુ લી જ યામાં પોતાની મા ુ તી વાન નંબર

૭૦,૦૦૦/- પાક કર હતી.

.સાબરકાંઠાં) એ

.૯.બી.૪૬૮૯ કમત

ની ચોર બપોરનાં ૧/૦૦ વા યા દર યાન થઇ હતી. આ

ુ પોલીસ
શાહ તા.૧૪/૯/૧૪ નારોજ નારણ રા

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે . આ

િપયા

ગે સમીરભાઇ
ુ
નાની
તપાસ

પો.સ.ઈ. ી આર.એલ. પારગી ચલાવે છે .
ુ થવા બાબતઃ
મ
અમરાઇવાડ ઃ

સમાચાર યાદ નં.૨૩૫૦/૧૪

સોનલબહન

ઉફ

સો ુ

જસવંતભાઈ

ચાવડા

(ઉ.વ.૨૨)

(રહ.સવગણનગર િવભાગ-૩

ન મં દર સામે નાગરવેલ અમરાઈવાડ ) તા.૩/૯/૧૪

સવારના ૧૦/૦૦ વા યાના

ુ
માર
પોતાના ઘરથી

ુ

ગૌરાંગને સાથે લઈ કયાંક

ચા યા ગયા છે . મ યમ બાંધાના અને ઘઉવણા છે . કસર રં ગની સાડ પહર છે .
ચાઈ ૫ ટ છે . (અમરાઈવાડ પોલીસ ટશન ટલીફોન નંબર ૨૨૭૩૨૩૩૨)
સાબરમતીઃ હતલબહન આનંદભાઈ રાવળ (ઉ.વ.૩૦) (રહ.
લોટ પાછળ

ૃ ણમ

ુ રાણીપ) તા.૬/૯/૧૪ સવારના ૯/૦૦ વા યાના

ટટસ આનંદ પાટ
ુ
માર
પોતાના ઘરથી

કયાંક ચા યા ગયા છે . મ યમ બાંધાના અને ઘઉવણા છે . વાદળ રંગની સાડ પહર છે .
ચાઈ ૫ ટ ૨

ચ છે . (સાબરમતી પો. ટશન ટલીફોન નંબર ૨૭૫૦૬૮૧૯)

ુ મોહમદઅ તર
શહરકોટડા : સાજદાખા ન

સાર (ઉ.વ.૧૯) (રહ.રણછોડ

સરસ રુ) તા.૪/૯/૧૪ સાંજના ૬/૦૦ વા યાના

ુ
માર
પોતાના ઘરથી કયાંક ચા યા ગયા

છે . મ યમ બાંધાના અને ઘઉવણા છે . વાદળ અને નારં ગી રં ગનો પં બી
ચાઈ ૪ ટ ૯

મં દર સામે
સ પહય છે .

ચ છે . (શહરકોટડા પો. ટ.ટલીફોન નંબર ૨૨૯૨૦૦૦૭)

ુ હતે ભાઈ અ વાલ (ઉ.વ.૨૭) (રહ.િનલકંઠ મહાદવ મં દર વાડ ગામ
દર યા રુ : અન લ
દર યા રુ) તા.૯/૯/૧૪ બપોરનાં ૩/૩૦ વા યાના

ુ
માર
ઘરથી શાકભા

ુ બાંધાના અને ઘઉવણા છે . કોફ અને
કહ કયાંક ચા યા ગયા છે . મજ ત
પહર છે .

ચાઈ ૪ ટ ૪

લેવા જવા ુ
મ રં ગની સાડ

ચ છે . (દર યા રુ પોલીસ ટશન ટલીફોન નંબર ૨૨૧૩૫૭૦૧)

ઓઢવ : નેતલબહન ઉફ જય ીબહન નરિસહભાઈ સા ુ (ઉ.વ.૨૦)(રહ. સમીરનગર
િવભાગ-૨ મહ ર સોસાયટ , ઓઢવ) તા.૪/૯/૧૪ કલાક ૧૨/૦૦ વા યાના

ુ
માર
પોતાના

ઘરથી કયાંક ચા યા ગયા છે . પાતળા બાંધાના અને ઘઉવણા છે . પીળા રં ગનો પં બી સ
પહય છે .જમણા હાથના પં

ઉપર ઓમ કોતરાવેલ છે . (ઓઢવ પોલીસ ટશન ટલીફોન

નંબર ૨૨૮૭૧૦૯૧)

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