જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૨૨/૧૦/૨૦૧૬ શિનવાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા

ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૯૩૨/૧૬

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૨૮ કસ કર , ૧૯ ય તઓને ઝડપી ૭૧ લીટર દશી
દા , ૩૫૨ બોટલ

લીશ દા , ૩૬૪ વૉટર

લીશ દા અને ૩૧ બયર ટ ન કબ

ુ ગારધારા હઠળ ૦૩ કસ કર , ૧૭ ય તઓને ઝડપી રોકડ િપયા ૪૭,૧૫૦/- અને
કબ

કયા હતા. તેમજ
ુ ગારનાં સાધનો

કયા હતા.

તકદાર ના પગલાં હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૯૩૩/૧૬

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

ોહ .૯૩

જ
ુ બ ૦૩ ય તઓની અને પાસા

જ
ુ બ ુલ

જ
ુ બ ૦૧ ય તની અટકાયત કર

હતી.

છે તરપ ડ ની ફર યાદઃસે ટલાઇટ : ચતનભાઇ કાંતીલાલ

સમાચાર યાદ નં.૧૯૩૪/૧૬
પતી (ઉ.વ.૩૧)(રહ,

સરસ રુ ) એ તા.૨૧/૧૦/૧૬ નારોજ સેટ લાઇટ પોલીસ
તા.૧૨/૦૮/૧૬ ના કલાક ૧૨/૦૦ થી આજ દન

ેરણા બં લોઝ,

બેડકર હોલની સામે,

ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક

ધ
ુ ીનાં સમયગાળા દર યાન આરોપી

હમાં ુ

ધીરજલાલ મરડ યા (૨) શીતલ હમા ુ મરડ યા અને (૩) કત બેન ધીરજલાલ મરડ યા (તમામ રહ,
ઓચ ડ પાક, વાઇડ ફ ડ, એપાટમે ટ, વોડાફોન હાઉસ પાસે,

હલાદનગર સેટલાઇટ) ભેગામળ

ચતનભાઇની સેટલાઇટ શીવરં જની ચાર ર તા પાસે આવેલ એ-બી ઝવેલસ

ા.લી.કંપનીમાંથી (૧)

સોનાનો સેટ કમત િપયા ૧,૪૨,૫૩૦/- (૨) સોનાની ચેઇ ન તથા સોના ુ ં પે ડલ સેટ
પીયા ૬૩,૬૮૦/- (૩) સોનાની બંગડ

કમત

િપયા ૧,૭૫,૦૦૦/- મળ

મતાનાં દાગીનાંની ખર દ પેટ આપેલ ચેક ર ટન થયેલ હોઇ,

િપયા ૩,૮૧,૨૧૦/-

બાબતે હમાં ુ મરડ યા નાઓને ફોન

કરતાં બે દવસમાં રોકડ આપી દઇશ, તેમ કહવા છતાં આજ દન
સાથે િવ ાસઘાત અને છે તરપ ડ કર છે . આ

ુલ

બં ેની કમત

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઇ

ધ
ુ ી પેમે ટ નહ આપી, ચતનભાઇ
ી બી.ક.ગો વામી ચલાવે છે.
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ઘરફોડ ચોર :પાલડ :

સમાચાર યાદ નં.૧૯૩૫/૧૬

શાંતભાઇ નરિસહમન (ઉ.વ.૫૬) (રહ,

પાલડ ) એ પાલડ પોલીસ

લોર શારદાનગર સોસાયટ િવકાસ હૃ રોડ

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૮/૧૦/૧૬ રાતના ૮/૦૦ થી

તા.૨૦/૧૦/૧૬ રાતના ૯/૦૦
તા

ાઉ ડ

ધ
ુ ીનાં સમયગાળા દર યાન પોતાના મકાનના પાછળનાં દરવા

તોડ , અ ણી ય ત ઘરમાં

વેશ કર , લોખંડનાં કબાટમાંથી સોની કંપનીનો

ું

વ
ુ ગ કમેર ો કમત

િપયા ૨૦,૦૦૦/-, ચાંદ ના િસ ા નંગ -૧૦ કમત િપયા ૮,૦૦૦/- અને રોકડ િપયા ૫૦,૦૦૦/- મળ
ુ લ િપયા ૭૮,૦૦૦/-મતાની ચોર કર લઇ ગઇ છે.આ

નરોડા : જશીબેન રમેશભાઇ પટલ (ઉ.વ.૫૧)(રહ, ી

ન
ુ ાની તપાસ પો.ઈ. ી એમ. .ુ મશી ચલાવે છે

કાશ સોસાયટ , પંચદવ મંદ રની બા ુ માં નરોડા)

એ નરોડા પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૨૧/૧૦/૧૬ બપોરના ૨/૦૦ થી ૨/૩૦
વા યા દર યાન પોતાના ઘરનાં દરવા
કબાટનાં

ુ ં તા

તોડ , અ ણી ય ત ઘરમાં

ોઅરમાંથી સોનાના અલગ-અલગ દાગીના કમત

િપયા ૨,૬૭,૦૦૦/-, ચાંદ ના દાગીના

કમત િપયા ૧૫,૦૦૦/- અને રોકડ િપયા ૨,૦૦,૦૦૦/- મળ
ચોર કર લઇ ગઇ છે . આ

ુ લ િપયા ૪,૮૨,૦૦૦/- ના મતાની

ન
ુ ાની તપાસ પો.ઈ. ી આર.બી.રાણા ચલાવે છે .

સોનાનો દોરો ખચી તોડ લઇ ગયા :નારણ રુ ાઃ શાંતાબહન તે રમેશચં
સોસાયટ , મેઘાલય

વેશ કર , િતજોર તથા

સમાચાર યાદ નં.૧૯૩૬/૧૬
ગોપાલદાસ શાહની િવધવા પ ની (ઉ.વ.૭૫)(રહ,રં ગ ઉપવન

લેટની સામે, નારણ રુ ા) તા.૨૦/૧૦/૧૬ રાતના ૮/૦૦ વા યાના

નારણ રુ ા લ ડુ ચાર ર તાથી નવરં ગ સકલ તરફ જતા રોડ ઉપર
ુ કાન સામેથી ચાલતા પસાર થઈ ર ા હતા

જલી

મ
ુ ાર

સ મટ રયલ નામની

યાર એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે

ુ ષ

શાંતાબહનના ગળામાંથી સોનાનો દોરો કમત િપયા ૪૫,૦૦૦/- ખચી તોડ લઈ નાસી ગયા હતા. આ
ગેની ફર યાદ શાંતાબહન શાહ નારણ રુ ા પોલીસ

ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ

ન
ુ ાની તપાસ

પો.સ.ઈ. ી આર.એલ.પારગી ચલાવે છે .

િનકોલ

:

ગૌર બહન

બા ભ
ુ ાઇ

પટલ

તા.૨૧/૧૦/૧૬ નાં કલાક ૯/૩૦ વા યાના
મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે

દવ ય

ુ લની

બા ુ માં

િનકોલ)

મ
ુ ાર પોતાના લેટ નાં ગેટ આગળ ઉભા હતા દર યાન એક

ુ ષ ગૌર બહનના ગળામાંથી સોનાનો દોરો કમત િપયા ૩૫,૦૦૦/-

ખચી તોડ લઈ નાસી ગયા હતા. આ
નોધાવી છે. આ

(રહ, યામવીલા-૨,

ગેની ફર યાદ ગૌર બહન શાહ િનકોલ પોલીસ

ટશન ખાતે

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી આર. .ખાંટ ચલાવે છે.

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