ં
જનસપક
અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૨૯/૯/૨૦૧૪ સોમવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા

ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૪૫૩/૧૪

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૩૪ કસ કર ૨૯ ય તઓને ઝડપી, ૧૨૫ લીટર દશી
દા , ૩૬ બોટલ ઇ લીશ દા , ૭૬

વૉટર ઇ લીશ દા

અને ૪૨ બયર ટ ન ક

ુ ગારધારા હઠળ ૧ કસ કર ૧ ય તને ઝડપી િપયા ૧૧૯૦/- અને
તકદાર ના પગલાં હઠળ ઝડપાયાઃ-

કયા હતા. તેમજ

ુ ગારના સાધનો કબ

કયા હતા.

સમાચાર યાદ નં.૨૪૫૪/૧૪

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

ોહ ૯૩

ુ લ ૭૫
ુ
જબ

ુ
જબ
૧૧ ય તઓની અને પાસા હઠળ ૧ ય તની

અટકાયત કર હતી.
ુ
નની
કોશીષ :-

સમાચાર યાદ નં.૨૪૫૫/૧૪

સરખેજ : સબર નબીબી અ

ુ લગની શેખ (ઉ.વ.૫૦)(રહ.બા ભાઇના
ુ
ઘરની ચાલી, િસપાહ વાસ,

સરખેજ) એ તા.૨૭/૯/૧૪ નારોજ વી.એસ.હો પીટલ ખાતે સરખેજ પોલીસ સમ

ફર યાદ ન ધાવી છે ક

ુ
માર
પોતાના ઘર ન ક પડોશમાં રહતાં આરોપણ બહન (૧)

તા.૨૭/૯/૧૪ બપોરના ૧/૦૦ વા યાના

સલમાબહન અને (૨) મોનીકાબહન નાઓએ ભેગામળ સબર નબીબીના ઘર આવી અગાઉ “તમારા છોકરા
અમારા છોકરાઓ સાથે કમ ઝઘડા કર છે ” તેમ કહ તા.૨૬/૯/૧૪ નારોજ થયેલ ઝઘડાની અદાવત રાખી
ાયમસમાંથી કરોસીન

કાઢ

સબર નબીબી ઉપર છાંટ

સબર નબીબીને સળગાવી દઇ નાસી ગયા હતા. આ
છે તરપ ડ ની ફર યાદઃ-

દઇ,

નથી માર

નાંખવાના ઇરાદ

ુ
ુ
નાની
તપાસ પો.ઈ. ી ડ .એસ. નડ
યા ચલાવે છે .
સમાચાર યાદ નં.૨૪૫૬/૧૪

આનંદનગર : િનક તાબહન હષદ ુ માર ઠ ર (રહ.ઇશાન -૨, સે બી હો પીટલ પાછળ, સેટલાઇટ) એ
તા.૨૮/૯/૧૪ નારોજ આનંદનગર પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૧૯/૯/૧૪ બપોરનાં
૧૨/૩૦ થી ૧/૪૫ વા યા દર યાન િનક તાબહનનાં ઘર
હતા.

ણ ક રો (૩૦ થી ૩૫ વષના આશરાના) આ યા

ક રોએ િનક તાબહનને િવ ાસમાં લઇ િવધી કરવાના બહાને િનક તાબહન પાસેથી સોનાની બે

ુ ી, સોનાની િવટ તેમજ રોકડ મળ
છે તરપ ડ કર નાસી ગયા હતા. આ

ુલ

િપયા ૯૭,૩૦૦/- ની મતા મેળવી લઇ િનક તાબહન સાથે

ુ
નાની
તપાસ પો.સ.ઇ. ી પી.ડ .સોલંક ચલાવે છે .
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આ મહ યાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૪૫૭/૧૪

વટવા : સંજયભાઇ બાલારામ ઉપા યાય (ઉ.વ.૨૧)(રહ.ચાર માળ યા, સદભાવના નગર, વટવા) એ કોઈ
અગ ય કારણસર તા.૨૮/૯/૧૪ બપોરનાં ૬/૪૫ વા યાના
ગળે ફાંસો ખાઇ આ મહ યા કર હતી. આ

ુ
માર
પોતાના ઘર પંખા સાથે સાડ બાંધી

ગે વટવા પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ગેની તપાસ હ.કો.

ી ખોડાભાઇ રામાભાઇ ચલાવે છે .

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