જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૧૮/૦૩/૨૦૧૬

ુ વાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા

ુ ગારધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૫૦૬/૧૬

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૩૧ કસ કર ૩૩ ય તઓને ઝડપી ૬૯ લીટર દશી
દા , ૧૧૧ બોટલ

લીશ દા , ૨૪ બયરટ ન અને ૦૧ એ ટ વા

ધારા હઠળ ૦૩ કસ કર ૧૦ ય તઓને ઝડપી

ુ ટર કબ

િપયા ૯,૩૬૦/- અને

ક ુ હ .ુ તેમજ

ુ ગાર

ુ ગારના સાધનો કબ

કયા

હતા.
તકદાર ના પગલાં હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૫૦૭/૧૬

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

ોહ .૯૩

ુલ
જબ
ુ

ુ
જબ
૦૮ ય તઓની અટકાયત કર હતી.

અપહરણની ફર યાદઃ-

સમાચાર યાદ નં.૫૦૮/૧૬

ુ હન રમેશભાઇ વા મીક (ઉ.વ.૧૪)(રહ.સર વતીનગર િવભાગ-૪,
સોલા હાઇકોટ : સો બ

ુ રાણીપ

સાબરમતી) ને તા.૧૬/૩/૧૬ બપોરનાં ૧૨/૦૦ થી ૩/૦૦ વા યા દર યાન આરોપી જગદ શભાઇ
આ મારામ રાવળ (રહ. ાગડ હોડકાનાં મકાનમાં, ચાંદખેડા) લલચાવી ફોસલાવી લ ન કરવાની લાલચ
આપી ભગાડ લઇ ગયો છે . આ

ુ
ગેની ફર યાદ સો બહનની
માતા તારાબહન વા મીક એ સોલા હાઇકોટ

પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ

ુ
નાની
તપાસ પો.સ.ઇ. ી એસ.બી.સૈયદ ચલાવે છે .

ઘરફોડઃ-

સમાચાર યાદ નં.૫૦૯/૧૬

ુ
મણીનગર : રખાબહન કશનચંદ કશનચંદાની (ઉ.વ.૬૨)(રહ. ભલ
મી એપાટમે ટ, રમણનગર પાસે,
મણીનગર) એ મણીનગર પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૧૬/૩/૧૬ સાંજના ૭/૧૫ થી
તા.૧૭/૩/૧૬ સવારના ૭/૩૦ વા યા દર યાન મણીનગર ગણપતી ગલી, નર-નારાયણ સોસાયટ માં
ખાતે આવેલ પોતાના મકાન નંબર-૦૨ ની લોખંડની
અ ણી

ય ત ઘરમાં

૪૫,૦૦૦/- મળ

ળ તથા લા ડાના દરવા ના ન ુ ચાઓ તોડ ,

વેશ કર , તીજોર માંથી સોનાનાં દાગીના, ઘડ યાળ અને રોકડ

ુ લ િપયા ૩,૯૭,૦૦૦/- મતાની ચોર કર લઇ ગઈ છે . આ

િપયા

ુ
નાની
તપાસ પો.ઈ. ી

એન.એસ.દસાઇ ચલાવે છે .
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આ મહ યાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૫૧૦/૧૬

ે : નરબા ડો/ઓ
ચાંદખડા

ુ
ુ ,
ખરામભાઇ
ગરાિસયા (ઉ.વ.૨૧)(રહ, િનમાણર -જોઇસ સાઇટ ઉપર, જગત ર

ચાંદખેડા) નાઓ િનમાણર -જોઇસની સાઇટ ઉપર મ ુ ર તર ક કામ કરતાં હતા દર યાન તા.૧૭/૩/૧૬
બપોરના ૧૨/૩૦ વા યાના
તેમ ું

ૃ ુ િનપ

ુ હ ુ. આ

ુ
માર
કોઇ કારણસર સાઇટનાં ઉપરનાં કોઇપણ માળે થી નીચે પટકાઇ જતાં
ગે ચાંદખેડા પોલીસે અક માત મોત ન ધી, આ

ગેની તપાસ પો.સ.ઇ. ી

એમ.એમ.વાઢર ચલાવે છે .
ુ
બા નગર
:

ુ
ુ
િવણભાઈ વશરામભાઇ ચોડગશ (ઉ.વ.૩૩)(રહ.મ રપાક
સોસાયટ , હરાવાડ , બા નગર
)

એ પોતાનો કામ-ધંધો બરાબર ચાલતો ન હોઇ, કંટાળ જઇ તા.૧૭/૩/૧૬ સવારના ૮/૦૦ વા યાના
ુ
માર
પોતાના ઘર પોતાની

તે અનાજમાં નાંખવાની ગોળ પી જતાં, સારવાર અથ તેમને સીવીલ

હો પીટલમાં દાખલ કરવામાં આ યા હતા.
િનપ
વા

ુ હ ુ. આ

યાં સારવાર દર યાન સાંજનાં ૬/૪૫ વાગે તેમ ું

ુ
ગે બા નગર
પોલીસે અક માત મોત નોધી, આ

ૃ ુ

ગેની તપાસ હ.કો. ી ગોિવદભાઇ

ચલાવે છે .

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