જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૨૮/૦૬/૨૦૧૬ મંગળવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા

ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૧૮૮/૧૬

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૫૫ કસ કર , ૪૧ ય તઓને ઝડપી ૨૯૯ લીટર
દશી દા , ૩૬ બોટલ

લીશ દા , ૧૫ વાટર

લીશ દા , ૧ બયર ટ ન અને ૧ ઓટો ર ા કબ

હતી. તે મજ

ુ ગાર ધારા હઠળ ૩ કસ કર , ૭ ય તઓને ઝડપી, રોકડ િપયા ૨૮૩૪૦/- અને

સાધનો કબ

કયા હતા.

તકદાર ના પગલાં હઠળ ઝડપાયાઃ-

કર

ુ ગારનાં

સમાચાર યાદ નં.૧૧૮૯/૧૬

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

ોહ ૯૩

જ
ુ બ ુલ

જ
ુ બ ૨૪ ય તઓની અને પાસા હઠળ ૧

ય તની અટકાયત કર હતી.
ન
ુ ની કોશીશ :-

સમાચાર યાદ નં.૧૧૯૦/૧૬

વાડજ : કમળાબહન ગંગારામ દં તાણી (ઉ.વ.૩૫)(રહ.પલક ચાર ર તા પાસેનાં છાપરામાં, નવા વાડજ)
એ િસિવલ હો પીટલ ખાતે વાડજ પોલીસ સમ
વા યાના

ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૨૭/૬/૧૬ બપોરના ૩/૦૦

મ
ુ ાર કમળાબહનના પિત ગંગારામ ઉફ ગગો

ય
ુ ાભાઇ દં તાણી, નવા વાડજ રાણીપ

ોસ રોડ

ખાતે િપયરમાં રસામણે આવેલ કમળાબહનને ગંગારામ લેવા આ યા હતા યાર કમળાબહને સાથે જવા ુ
ના પાડતા ગંગારામે લા ટ કની બોટલમાં કરોસીન ભર લાવી, કમળાબહન ઉપર છાંટ , દવાસળ ચાંપી
નથી માર નાંખવાની કોશીશ કર હતી. આ

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી

ટ
ં ુ :-

સમાચાર યાદ નં.૧૧૯૧/૧૬

ૃ ણનગરઃ ભાવીકાબહન
એ

કુ શભાઇ બીટલાણી (રહ,

ુ લેલાલપાક, આશારામ સોસાયટ સામે, ઠ રનગર)

ૃ ણનગર પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૨૭/૬/૧૬ ના કલાક ૪/૪૫ થી ૫/૦૦

ુધીનાં સમયગાળા દર યાન ભાવીકાબહન અને તે મની
ન કથી સી.એન. .ઓટોર
ર

.બી. બ
ુ ં ડ યા ચલાવે છે .

ામાં બેસેલ બી

ા નંબર

.૦૧.૬૬૩ માં બે સી કરલ

સ
ુ ાફર દર યાન ર

ા ચાલક અને

એક ઇસમે ભેગામળ ચા ુ બતાવી, ભાવીકાબહનની અને ભાવીકાબહનના

સોનાની ચેઇન અને દાગીના મળ
હતા. આ

ઠાણી, ઠ રનગર બાપા િસતારામ મ ુ લી

ુ લ કમત િપયા ૧,૨૨,૦૦૦/- મતાની

ઠાણીની

ટ
ં ુ કર પલાયન થઇ ગયા

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી એફ.આર.વાઘે લા ચલાવે છે .
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ઘરફોડઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૧૯૨/૧૬

વટવાઃ સંજયિસગ

યામ ુ મારિસગ

િુ મહાર (રહ.મોહજગત સોસાયટ ધનપાલે ર સોસાયટ ની સામે

િવઝોલ ફાટકની પાસે વટવા) એ વટવા પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૨૭/૬/૧૬
રાતના ૧૧/૩૦ થી તા.૨૮/૬/૧૬ સવારના ૪/૩૦ વા યા દર યાન પોતાના મકાનના દરવા
તોડ અ ણી ય ત ઘરમાં
અને રોકડ

વેશ કર િતજોર માંથી સોના-ચાંદ ના દાગીના કમત િપયા ૨,૯૦,૦૦૦/-

િપયા ૩,૦૦,૦૦૦/- મળ

ન
ુ ાની તપાસ પો.ઈ. ી

ુ તા

ુલ

િપયા ૫,૯૦,૦૦૦/- મતાની ચોર કર લઈ ગઈ છે . આ

એચ સરવૈયા ચલાવે છે .

ઇસન રુ ઃ રાજલ મીબહન શાલીનભાઇ ગણે શન (રહ, આશના-૨, ચીફ જ સ બં લો લાઇન, બોડકદવ) એ
તા.૨૭/૬/૧૬૫ નારોજ ઇસન રુ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૧૯/૬/૧૬ ના કલાક
૧૨/૦૦ થી તા.૨૭/૬/૧૬ કલાક ૮/૩૦

ુધીનાં સમયગાળા દર યાન ઈસન ર
ુ રાજધાની બંગલા નંબર-

૧૪ ખાતે રહતા રાજલ મીબહનની માતાનાં ઘરનાં દરવા નો ન ુ ચો તોડ , અ ણી ય ત ઘરમાં
કર , તીજોર માંથી સોના-ચાંદ નાં દાગીના અને રોકડ
મતાની ચોર કર લઇ ગઇ છે . આ

િપયા ૮૦,૦૦૦/- મળ

ુલ

વેશ

િપયા ૧,૩૧,૫૦૦/-

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી સી.ડ .વૈ યક ચલાવે છે .

મણીનગરઃ પરશભાઇ ઇ વદન શાહ (રહ,સં ૃ િત

લે ટ,

ડુ લક હોલની સામે , દ ીણી સોસાયટ ,

મણીનગર) એ મણીનગર પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૨૭/૬/૧૬ ના કલાક ૪/૩૦
વા યાના

ુમાર પોતાનાં મકાન ં ુ તા

તોડ , અ ણી

ણ ય ત (૨૫ થી ૩૦ વષ આશરાનાં) ઘરમાં

વેશ કર , તીજોર માંથી સોનાનાં દાગીના અને રોકડ િપયા ૩૦,૦૦૦/- મળ
મતાની ચોર કર લઇ ગઇ છે . આ

ુ લ િપયા ૧,૨૦,૦૦૦/-

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી ક.વી.બા રયા ચલાવે છે .

ચોર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૧૯૩/૧૬

સોલા હાઇકોટઃ દવલભાઇ દલીપભાઇ પટલ (રહ. તપન ટનામે ટ, સે મે ર પાક િવભાગ-૩ ની સામે ,
થલતે જ) એ તા.૨૭/૬/૧૬ નારોજ સોલા હાઇકોટ પોલીસ
તા.૨૩/૬/૧૬ સવારના ૧૦/૩૦ થી બપોરનાં ૪/૩૦
ટોપર ખોલી, અ ણી
૧,૨૭,૦૦૦/-, ચાંદ

ંુ

ય ત ઘરમાં
ે સલેટ કમત

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક

ુધીનાં સમયગાળા દર યાન પોતાનાં ઘરની બાર ની

વે શ કર , કબાટમાંથી સોનાનાં દાગીના

િપયા ૪,૦૦૦/- અને રોકડ

૧,૫૧,૫૦૦/- મતાની ચોર કર લઇ ગઇ છે . આ

કમત

િપયા ૨૦,૦૦૦/- મળ

ુલ

િપયા
િપયા

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી પી.ક.અસોડા ચલાવે છે .

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