જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૧૨/૦૪/૨૦૧૬ મંગળવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી ધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૬૭૬/૧૬

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૩૧ કસ કર , ૨૮ ય તઓને ઝડપી ૧૨૦ લીટર
દશી દા , ૧૪૨૯ બોટલ ઇ લીશ દા અને ૧ ર ા કબ

કર હતી.

તકદાર ના પગલાં હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૬૭૭/૧૬

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલાં હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
૨૧૫

ય તઓની અટકાયત કર હતી તેમજ

ોહ .૯૩

ુલ
ુ
જબ

ુ
જબ
૨૦ ય તઓની અને પાસા હઠળ ૨

ય તઓની અટકાયત કર હતી.
અપહરણની ફર યાદઃ-

સમાચાર યાદ નં.૬૭૮/૧૬

ુ
વાડજઃ દ શાબહન હસ ખલાલ
પર ખ (ઉ.વ.૧૬) (રહ.મોગરાવાસ પતારફળ પારડ
તા.૧૦/૪/૧૬ બપોરના ૧/૦૦ વા યાના
જગદ શભાઈ

રુ નગર) ને

ુ
માર
નવાવાડજ ુ તાપાક સોસાયટ ખાતેથી આરોપી હાદ ક

દવ (રહ.ગોપીનાથ સોસાયટ વંદમાતરમ સીટ ગોતા) લ ન કરવાની લાલચ આપી

લલચાવી ફોસલાવી

રકમ કરવાના ઈરાદ ભગાડ લઈ ગયો છે. આ

ુ
િપતા હસ ખલાલ
પર ખે વાડજ પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ

ગેની ફર યાદ દશાબહનના
ુ
નાની
તપાસ પો.ઈ. ી વી

રાઠોડ ચલાવે છે .
ઘરફોડઃ-

સમાચાર યાદ નં.૬૭૯/૧૬

ુ કલાશબહન અ તભાઈ શાહ (રહ. જન
ે
ુ
વજલ
રઃ
એપાટમે ટ

વરાજ મહતા હો પીટલ પાસે મલાવ

ુ ) એ તા.૧૧/૪/૧૬ નારોજ વેજલ ર
ુ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક
તળાવ રોડ વેજલ ર
તા.૩/૪/૧૬ સાંજના ૬/૦૦ થી તા.૧૧/૪/૧૬ બપોરના ૧૨/૪૫ વા યા
પોતાના મકાનની બાર ની
કમત

ીલ તોડ અ ણી

ય ત ઘરમાં

િપયા ૧૫,૦૦૦/-, સોનાની હ રા જડ ત િવટ

િપયા ૧,૦૦૦/-, એક જોડ હાથીદાંતની
મતાની ચોર કર લઈ ગઈ છે . આ

કમત

ુ
ધીના
સમયગાળા દર યાન

વેશ કર સોનાનો મોતીવાળો અસોડો
િપયા ૭,૦૦૦/-, સોનાની િવટ

કમત

ુ ઓ કમત િપયા ૫,૦૦૦/- અને રોકડ િપયા ૫૦,૦૦૦/ડ

ુ
નાની
તપાસ.મ.સ.ઈ. ી અમરતભાઈ કાળ દાસ ચલાવે છે .
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આ મહ યાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૬૮૦/૧૬

ુ
સાબરમતીઃ સાવરમલ શમા (ઉ.વ.૫૫) (રહ. જરાત
હાઉસ ગ બોડ દ વજય િસમે ટ ફ ટર સામે
કાળ ગામ સાબરમતી) એ અગ ય કારણસર તા.૯/૪/૧૬ સાંજના ૬/૦૦ થી તા.૧૧/૪/૧૬ કલાક
૧૦/૪૦ વા યા

ુ
ધીના
સમયગાળા દર યાન પોતાના ઘર ઝેર દવા પી આ મહ યા કર હતી. આ

ગેની તપાસ હ.કો. ી રસીકભાઈ િવ લભાઈ ચલાવે છે .

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