જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૧૪/૧૧/૨૦૧૬ સોમવાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા

ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૦૯૮/૧૬

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૧૯ કસ કર , ૧૯ ય તઓને ઝડપી ૨૯૩ લીટર
દશી દા , ૧૨૫૯ બોટલ

ૂ ટર અને ૧ મોટર સાયકલ કબ

ક ુ હ .ુ તેમજ

ુ ગાર ધારા હઠળ ૨ કસ કર ૧૭ ય તઓને ઝડપી રોકડ િપયા ૧૯,૭૮૦/- અને

ુ ગારના સાધનો

કબ

લીશ દા , ૨ કાર, ૧

કયા હતા.

તકદાર ના પગલાં હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૦૯૯/૧૬

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

જ
ુ બ ુલ

૨૬ ય તઓની અટકાયત કર હતી.

બળા કારની ફર યાદ :-

સમાચાર યાદ નં.૨૧૦૦/૧૬

ચાંદખેડા : પંચમહાલની રહવાસી ૨૯ વષની પરણીતાએ તા.૧૩/૧૧/૧૬ નારોજ ચાંદખેડા પોલીસ
ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૧૭/૦૬/૧૬ નાં કલાક ૧૧/૦૦ વા યાનાં

ુમાર ચાંદખેડા O.N.G.C

અવની ભવન સામે આવેલ વે ટન કોલોનીના ખંડર મકાનમાં આરોપી મા ભ
ુ ાઈ

પિત ( ના

રુ ા

નામની ખબર નથી) (રહ,નરોડા) એ પરણીતાને માર નાંખ વાની ધમક આપી, એકાંતનો લાભ લઈ
જબરદ તીથી પરણીતાની મર

િવ ધ શર ર સબંધ બાં યો હતો. આ

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી

એમ.એમ.વાઢર ચલાવે છે .

સમાચાર યાદ નં.૨૧૦૧/૧૬

િવ ાસઘાત અને છે તરપ ડ :-

સરખેજ : મંથનભાઈ રા શભાઈ પટલ (ઉ.વ.૧૯)(રહ,વંદ માતરમ આઈકોન લાઈફ લાઈન હો પીટલની
બા ુ માં ગોતા)એ સરખે જ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૧૨/૧૧/૧૬ રાતના ૮/૦૦ થી
૮/૧૫ વા યા દર યાન એસ.પી. રગ રોડ બોપલ સકલ પાસે આવેલ ઓને ટ ર ટોર ટ આગળથી બોપલ
સરકાર ટ ુબવેલ તરફ જતાં આવેલ િશવમ ને સ
પટલ (૩)

ધ
ુ ી ર તામાં આરોપીઓ (૧)મ રુ સોઢા (૨) િન ુ જ

વ
ુ રાજિસહ ( ણે ય રહ, ઓઢવ) ભે ગામળ મંથનભાઇને િવ ાસમાં લઇ, તે ઓનાં

ુ લ િપયા

૧૦,૦૦,૦૦૦/- ની ચલણી નોટો વટાવી આપવાનો િવ ાસ ભરોસો આપી, તે નાણાં નહ બદલી આપી,
તમામ નાણાં લઈ નાસી જઇ મંથનભાઇ સાથે િવ ાસધાત અને છે તરપ ડ કર છે . આ

ન
ુ ાની તપાસ

પો.સ.ઈ. ી એ.બી.ચૌધર ચલાવે છે .
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ઘરફોડઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૧૦૨/૧૬

ઇસન રુ : બેલાબેન રમેશભાઇ ગેહલોત (રહ, શ તીનગર સોસાયટ , લોટસ

ુ લની સામે, ઇસન રુ ) એ

તા.૧૩/૧૧/૧૬ નારોજ ઇસન રુ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૧૧/૧૧/૧૬ બપોરનાં
૩/૦૦ થી ૭/૩૦ વા યા દર યાન પોતાના મકાનના દરવા
કર , તીજોર માંથી એક જોડ સોનાની
બંગડ ઓ નંગ-૫ કમત
સોનાની
આ

ુ તા

તોડ , અ ણી ય ત ઘરમાં

વેશ

ટુ કમત િપયા ૧૦,૦૦૦/-, અલગ-અલગ ડ ઝાઇનની સોનાની

િપયા ૪૦,૦૦૦/-, સોનાની ચેઇન નંગ-૨ કમત

ન
ુ ી કમત િપયા ૧,૦૦૦/- મળ

િપયા ૫૦,૦૦૦/- અને

ુ લ િપયા ૧,૦૧,૦૦૦/- મતાની ચોર કર લઇ ગઈ છે .

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

આ મહ યાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૧૦૩/૧૬

ૃ ણનગર : સીમાદવી વા/ઓ રાજવીિસહ પ રહાર (ઉ.વ.૨૬)(રહ,
ટાઉનિશપ રોડ

િુ મપાક સોસાયટ , પા નાથ

ૃ ણનગર) એ કોઇ અગ ય કારણસર તા.૩/૦૯/૧૬ ના કલાક ૧૨/૦૦ વા યાના

પોતાના ઘર એિસડ પી લી ુ હ ુ. સારવાર અથ તે મને િસિવલ હો પટલ દાખલ કયા હતા.
દર યાન તા.૧૩/૧૧/૧૬ ના કલાક ૦૦/૪૫ વાગે સીમાદવી ં ુ
પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ગેની તપાસ પો.સ.ઇ. ી

ૃ ુ િનપ

ુ હ .ુ આ

ુમાર

યાં સારવાર
ગે

ૃ ણનગર

.ક.રાઠોડ ચલાવે છે .

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