જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૨૦/૧૧/૨૦૧૬ રિવવાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી ધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૧૪૦/૧૬

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૩૨ કસ કર , ૨૧ ય તઓને ઝડપી ૧૫૨ લીટર
દશી દા , ૨૮ બોટલ

લીશ દા અને ૧

ટ
ૂ ર કબ

ક ુ હ .ુ

તકદાર ના પગલાં હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૧૪૧/૧૬

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલાં હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
૪૮

ય તઓની અટકાયત કર હતી. તે મજ

ોહ ૯૩

જ
ુ બ ૨૧

જ
ુ બ ુલ

ય તઓની અને પાસા હઠળ ૧

ય તની અટકાયત કર હતી.

છે તરપ ડ ની ફર યાદઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૧૪૨/૧૬

વાડજઃ રાજગોપાલ રામચરણ

ુ ાહ (રહ. િવવેકાનંદનગર

જ
ુ રાત હાઉિસગ બોડ ચાંદખેડ ા) એ

તા.૧૯/૧૧/૧૬ નારોજ વાડજ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક સને ૨૦૧૫ થી આજ દન
ધ
ુ ીના સમયગાળા દર યાન
કરતા અ

ુ ના વાડજ કબીર ટકર

પડાં િવકાસ સંઘની ઓફ સ-૧૦૩ ખાતે કામ

યા ઈસમોએ રાજગોપાલને ઓફ સે બોલાવી

િુ નિસપલ તથા ઔડા માંથી સ તા ભાવે મકાન

આપવાની લાલચ આપી િવ ાસમાં લઈ રાજગોપાલ પાસેથી િપયા ૬૭,૦૦૦/- મેળવી લઈ મકાન નહ
અપાવી તેમજ પૈસા પરત નહ

આપી િવ ાસઘાત અને છે તરપ ડ

કર

છે . આ

ન
ુ ાની તપાસ

પો.સ.ઈ. ી ક.એચ.ખરસાણ ચલાવે છે .

ઘરફોડઃગોમતી ુરઃ

સમાચાર યાદ નં.૨૧૪૩/૧૬
કાશ ુ માર મહ ભાઇ અસાર (રહ.સારં ગ રુ

ીજની બા ુ મા

ન
ુ ી હ થ વાટર પાસે) એ

તા.૧૯/૧૧/૧૬ નારોજ ગોમતી રુ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૨૮/૧૦/૧૬ થી
તા૧૭/૧૧/૧૬ ( દવાળ ની ર

ઓ) દર યાન ગોમતી રુ સારં ગ રુ

ના તાળા તોડ અ ણી ય ત
લેક બોડ નંગ-૨૫,પાઠ

ણ

ીજની બા ુ મા

મ માંથી શે ં , આસાન પ ા,પંખા નંગ-૭, થાળ ઓ નંગ-૬૦,

ુ તક નંગ-૧૦૦ અને નોટ કુ નંગ-૬૦ મળ

મતાની ચોર કર લઈ ગઈ છે . આ

ન
ુ ી શાળા નં-૪

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી

ુ લ કમત

િપયા ૯,૮૦૦/-

ી એ.એ.રાઠવા ચલાવે છે .
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ગાયકવાડ હવેલીઃ ઈ ીશ

ુ ફુ ભાઈ નાનાવાલા (રહ.શૈફ મહો લા કા ના ધાબા આ ટોડ યા) એ

તા.૧૯/૧૧/૧૬ નારોજ ગાયકવાડ હવેલી પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૧૮/૧૧/૧૬
રાતના ૯/૦૦ થી તા.૧૯/૧૧/૧૬ રાતના ૮/૦૦ વા યા
ચાલી ચાર ર તા પાસે
દરવા

ુ તા

ધ
ુ ીના સમયગાળા દર યાન જમાલ રુ , નવી

લોટર હાઉસની બા ુ માં સાયરા મે શન બં લોઝ ખાતે પોતાના મકાનના

તોડ અ ણી ય ત ઘરમાં

િપયા ૧૨,૦૦૦/- મળ

વેશ કર સોના-ચાંદ ના દાગીના, ચીજવ

ુઓ અને રોકડ

ુ લ િપયા ૨,૯૨,૭૫૦/- મતાની ચોર કર લઈ ગઈ છે . આ

ન
ુ ાની તપાસ

પો.સ.ઈ. ી વી. .ુ પાડવીચલાવે છે .

પોલીસની ખોટ ઓળખ આપી પૈસા કઢાવી લઈ ગયાઃગાયકવાડ હવેલીઃ મદનિસહ સરદાર

સમાચાર યાદ નં.૨૧૪૪/૧૬

બારોટ (ઉ.વ.૩૮) (રહ. વ ાલ િનરાંત ચોકડ પાસે

ૂયમ

એલીગંજ ફલેટ વ ાલ ર ગ રોડ વ ાલ) તા.૧૯/૧૧/૧૬ સવારના ૫/૩૦ વા યાના

મ
ુ ાર રાયખડ

િવ ટોર યા ગાડન ન કથી પસાર થઈ ર ા હતા યાર એક મ ન રં ગની એકટ વા

વી ગાડ પર

આવેલ (૨૫ થી ૨૮ વષના આશરાના) બે અ

યા ઇસમોએ મદનિસહને પોલીસના માણસો છ એ તેવી

ઓળખ આપી મદનિસહ પાસે કટલા પૈસા છે તે ચેક કરવા પડશે તે ુ જણાવી ડરાવી,ધમકાવી િવકટોર યા
ગાડનની

દર થોડ

ુ ર લઈ જઈ મદનિસહ પાસેથી

પલાયન થઈ ગયા હતા. આ
નોધાવી છે. આ

િપયા ૧,૨૪,૯૦૦/- બળજબર થી કઢાવી લઈ

ગેની ફર યાદ મદનિસહ બારોટ ગાયકવાડ હવેલી પોલીસ ટશન ખાતે

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી ક એસ ડામોર ચલાવે છે .

આ મહ યાઃમેઘાણીનગરઃ મનોજ

સમાચાર યાદ નં.૨૧૪૫/૧૬
રુ શભાઇ પાલ (ઉ.વ.૧૮) (રહ.અમરા ની મોતી ની ચાલી કલાપીનગર) એ

માનસીક બીમાર થી કંટ ાળ તા.૧૯/૧૧/૧૬ બપોરના ૧/૪૫ થી ૧૫/૦૦ વા યાના દર યાન પોતાના
ઘર લોખંડની પાઇપ સાથે

ુ પટો બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આ મહ યા કર હતી. આ

પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ગેની તપાસ મ.સ.ઇ.

ગે મેઘાણીનગર

ી દલીપિસહ ગંભીરિસહ ચલાવે છે .

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