ં
જનસપક
અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૧\૭/૧૨/૨૦૧૪

ુ વાર
ધ

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા

ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૩૦૬૦/૧૪

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૨૯ કસ કર ૨૯ ય તઓને ઝડપી ૨૮૫ લીટર દશી
દા , ૧૮ બોટલ

ૂટર અને ૧ ઓટો ર ા કબ

લીશ દા , ૧

કર ૭ ય તઓને ઝડપી િપયા ૬,૮૮૦/- અને

કર હતી. તેમજ

ુ ગારના સાધનો કબ

ુ ગાર ધારા હઠળ ૨ કસ

કયા હતા.

તકદાર ના પગલાં હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૩૦૬૧/૧૪

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

ો હ ૯૩

ુ લ ૧૭૮
ુ
જબ

ુ
જબ
૧૫ ય તઓની અને પાસા હઠળ ૨ ય તઓની

અટકાયત કર હતી.
ુ

ેરણની ફર યાદઃ-

સમાચાર યાદ નં. ૩૦૬૨/૧૪

ુ જોહરાબહન યાસીનભાઈ છ પા (રહ.ચાંદગલી સંતોષનગર દાણીલીમડા) એ તા.૧૬/૧૨/૧૪
વેજલ રઃ
નારોજ વેજલ રુ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક આરોપી (૧)
ુ
ર

ુ
રમહમદ
નીલગર (૩) ઈરફાન નવાબભાઈ નીલગર (૪) ફર દા નવાબભાઈ નીલગર અને (૫)

યાસીન સમ ુ ન રં ગરજ (તમામ રહ, દાણીલીમડા) ભેગા મળ પોતાના
ચોર કહ માનસીક
કર હતી

વેદ હબીબભાઈ નીલગર (૨)
ુ

સલમાન (ઉ.વ.૨૩) ને ચોર

ાસ આપતા હોઈ તા.૪/૧૨/૧૪ થી તા.૬/૧૨/૧૪ દર યાન નદ માં પડ

ની લાશ વાસણા બેરજ મળ હતી. આ

ુ
નાની
તપાસ પો.સ.ઈ. ી વી એમ દસાઈ ચલાવે છે .

ચોર ઃસાબરમતીઃ પા લબહન

આ મહ યા

સમાચાર યાદ નં. ૩૦૬૩/૧૪
ુ
રશભાઈ
પટલ (રહ. અનમોલ

રાણીપ સાબરમતી) એ સાબરમતી પોલીસ

મંગળ ુ , સોનાની

અને રોકડ િપયા ૪,૦૦,૦૦૦/- મળ

ીધર બંગલોઝની બા ુ માં
ુ

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૧૬/૧૨/૧૪ કલાક

૯/૦૦ થી ૧૦/૪૫ વા યા દર યાન પોતાના
કબાટમાંથી સોનાના મણકાવા

વન બંગલોઝ

ુ લા ઘરમાં અ ણી

ય ત

વેશ કર

લાકડાના

ુ ી, ચાંદ ની પાયલ, નોક યા કંપનીનો મોબાઈલ ફોન

ુ લ કમત િપયા ૪,૨૧,૬૦૦/- મતાની ચોર કર લઈ ગઈ છે . આ

ુ
નાની
તપાસ પો.સ.ઈ. ી એ પી ચૌધર ચલાવે છે .
ુ
નરોડાઃ મિનષાબહન દશરથિસહ ચૌહાણ (ઉ.વ.૨૨) (રહ. જરાત
હાઉસ ગ બોડ
તા.૧૬/૧૨/૧૪ સવારના ૧૧/૦૦ વા યાના

ૃ ણનગર નરોડા)

ૃ ણનગર ખાતે પો ટ ઓફ સમાં પૈસા ભરવા ગયા હતા
ુ
માર

દર યાન મિનષાબહન ના થેલા માંથી અ ણી ય તએ િપયા ૪૦,૦૦૦/- કાઢ લીધા હતા. આ
ફર યાદ મિનષાબહન ચૌહાણે નરોડા પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ

ગેની

ુ
નાની
તપાસ પો.સ.ઈ. ી એફ

એલ રાઠોડ ચલાવે છે .
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ઘરફોડઃ-

સમાચાર યાદ નં. ૩૦૬૪/૧૪

ઓઢવઃ ભાિવકભાઈ ભગવાનભાઈ પટલ (રહ.હર દશન ચોકડ પાસે નવા િનકોલ ઓઢવ) એ ઓઢવ
પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૧૧/૧૨/૧૪ સવારના ૭/૦૦ થી તા.૧૬/૧૨/૧૪ સવારના
૧૧/૩૦ વા યા દર યાન પોતાના મકાનના દરવા

ુ તા

િતજોર માંથી સોનાની ચેઈન, સોનાની િવટ અને રોકડ
૫૮,૫૦૦/- મતાની ચોર કર લઈ ગઈ છે . આ

તોડ અ ણી

ય ત ઘરમાં

િપયા ૩૯,૦૦૦/- મળ

ુ
નાની
તપાસ પો.ઈ. ી

વાહન ચોર ઃ-

વેશ કર

ુ લ કમત

િપયા

એસ બાર યા ચલાવે છે .
સમાચાર યાદ નં. ૩૦૬૫/૧૪

ુ બીજની
વટવાઃ સીતારામ સંદાના તીરક (રહ.ગામ સેમોલ રુ થાણા બીજની તા કો

લો ચીરાંગ

આસામ) એ તા.૧૬/૧૨/૧૪ નારોજ વટવા પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૨૭/૧૧/૧૪
બપોરના ૩/૪૫ વાગે નારોલ અસલાલી હાઈવે ટોકયાડ ન ક પાક કરલ નવીજ બોલેરો ગાડ
િપયા ૬,૧૨,૧૯૧/- અ ણી ય ત ચોર કર લઈ ગઈ છે . આ

ુ
નાની
તપાસ પો.સ.ઈ. ી એ

કમત
ચૌધર

ચલાવે છે .
આ મહ યાઃ-

સમાચાર યાદ નં. ૩૦૬૬/૧૪

ુ જશ ીતસ ગ ઈકબાલસ ગ ઓબેરોય (ઉ.વ.૩૩) (રહ,મ ુ ુંદ એપાટમે ટ રાજપથ રો હાઉસ પાસે
વ ા રઃ
બોડકદવ) એ કોઈ કારણસર તા.૧૬/૧૧/૧૪ કલાક ૧૦/૧૭ વા યાના
ુ પ ો બાંધી ગળે ફાંસો ખાઈ આ મહ યા કર હતી. આ
કમાં
ુ
આ

ગેની તપાસ પો.સ.ઈ. ી એન

ુ
માર
પોતાના ઘર રસોડામા પંખાના

ગે વ ા રુ પોલીસે અક માત મોત નોધી

ગોસાઈ ચલાવે છે .

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