જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૩૦/૦૮/૨૦૧૬ મંગળવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા

ુ ગારધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૫૮૩/૧૬

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૫૩ કસ કર , ૪૧ ય તઓને ઝડપી ૨૦૯ લીટર
દશી દા

અને ૦૩ બોટલ ઇ લીશ દા

ય તઓને ઝડપી િપયા ૩,૯૦૦/- અને

કબ

કય હતો. તેમજ

ુ ગારના સાધનો કબ

ુ ગાર ધારા હઠળ ૦૧ કસ કર ૦૬
કયા હતા.

તકદાર ના પગલાં હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૫૮૪/૧૬

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

ોહ .૯૩

જ
ુ બ ુલ

જ
ુ બ ૧૩ ય તઓની અને પાસા હઠળ ૦૨ ય તઓની અટકાયત

કર હતી.
અપહરણની ફર યાદઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૫૮૫/૧૬

સરદારનગરઃ કલાસબહન બળદવભાઇ પરમાર (રહ.ખોડ યારનગર, નવી વસાહત, નોબલનગર) એ
સરદારનગર પોલીસ

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૨૮/૮/૧૬ બપોરના ૩/૦૦ વા યાના

મ
ુ ાર ઘર ન કથી પોતાની
(રહ.રા
આ

ુ ી કાજલબહન (ઉ.વ.૧૫) ને આરોપી અ વીન ઉફ શની ઇ િસહ રાજ ત
ુ

પાક અ દાનગર,
ુ
ઓઢવ) લલચાવી ફોસલાવી

રકમ કરવાના ઇરાદ ભગાડ લઇ ગયો છે .

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી ઝેડ .એમ.િસધી ચલાવે છે .

ઘરફોડઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૫૮૬/૧૬

.આઇ.ડ .સી.વટવાઃ તેજસભાઈ વસંતલાલ દ ીત (રહ.વા દ
ુ વ બંગલોઝ ઉમંગ એપાટમે ટ સામે
જસોદાનગર) એ

.આઇ.ડ .સી.વટવા પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૨૭/૮/૧૬ કલાક

૬/૦૦ થી તા.૨૯/૮/૧૬ કલાક ૮/૦૦ વા યા દર યાન પોતાની મકાનના દરવા
અ ણી

ય ત ઘરમાં

વેશ કર સોના-ચાંદ ના દાગીના અને રોકડ

મતાની ચોર કર લઈ ગઈ છે . આ

િપયા મળ

ુ તા

તોડ

ુ લ ૮૫,૨૦૦/-

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી વી એન વાઘેલા ચલાવે છે .
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ટ
ં ુ ની ફર યાદઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૫૮૭/૧૬

િનકોલઃ મમતાબહન હસ ખ
ુ ભાઈ સોલંક (રહ.ક પી રસીડ સી િનકોલ ગામ) એ િનકોલ પોલીસ ટશન
ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૨૮/૮/૧૬ સાંજના ૬/૩૦ વા યાના
કઠવાડા િનકોલ

આઈડ સી રોડ નંબર-૧૫ ખાતે કોઈ િવડ યો

ઈસમો મારા માર કર સોનાની લ
ગયા હતા. આ

ટ
ુ ગ કર ર ા હતા યાર બે અ

અને સોનાની ચેઈન મળ

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી આર

ુ લ િપયા ૫૫,૦૦૦/-

યા

ટ
ું કર નાસી

ખાંટ ચલાવે છે.

સોનાની ચેઈન ખે ચી તોડ લઈ ગયાઃસોલા હાઈકોટઃ ડ પલ

મ
ુ ાર મમતાબહન પ કાર હોઈ

સમાચાર યાદ નં.૧૫૮૮/૧૬

ુ રભાઈ બારોટ (ઉ.વ.૨૬) (રહ.િસ ધીદાતા આવીકા એપાટમે ટ વંદ માતરમ

આઈકોનની પાછળ ગોતા સોલા) તા.૨૫/૮/૧૬ સાંજના ૫/૩૦ વા યાના

મ
ુ ાર સોલા ગોતા લાઈફ

લાઈન હો પીટલ ન કથી પસાર થઈ ર ા હતા યાર એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે
બારોટના ગળામાંથી સોનાની ચેઈન કમત

ુ ષ ડ પલ

િપયા ૫૦,૦૦૦/- ખેચી તોડ લઈ નાસી ગયા હતા.આ

ગેની ફર યાદ ડ પલ બારોટ તા.૨૯/૮/૧૬ નારોજ સોલા હાઈકોટ પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી છે .
આ

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી એસ આર મેઘાણી પોલીસ ચલાવે છે .

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