જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૦૧/૧૨/૨૦૧૬

ુ વાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી ધારા

ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૨૨૦/૧૬

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૨૪ કસ કર , ૧૯ ય તઓને ઝડપી ૧૧૨ લીટર
દશી દા , ૫૧ બોટલ
હતા. તે મજ
કબ

લીશ દા , ૨૮૮ વાટર

લીશ દા , ૧૫૨ બયર ટ ન અને ૨

ુ ગાર ધારા હઠળ ૧ કસ કર ૫ ય તઓને ઝડપી િપયા ૩,૧૫૦/- અને

ટ
ૂ ર કબ

કયા

ુ ગારના સાધનો

કયા હતા.

તકદાર ના પગલાં હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૨૨૧/૧૬

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

ોહ .૯૩

જ
ુ બ ૧૮ ય તઓની અટકાયત કર હતી.

ઘરફોડઃિનકોલઃ

જ
ુ બ ુલ

સમાચાર યાદ નં.૨૨૨૨/૧૬
ન
ુ ીલભાઇ રામિનરજન ગીર

(રહ.સમાજ નવરચના સોસાયટ

િવભાગ-૩ ખોડ યારનગર

િનકોલ) એ િનકોલ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૩૦/૧૧/૧૬ કલાક ૧/૦૦ થી ૨/૦૦
વા યા દર યાન પોતાના મકાનના દરવા ની ટોપર ખોલી અ ણી ય ત ઘરમાં
ભરાવેલ પે ટના ખ સામાંથી રોકડ િપયા ૯૦,૦૦૦/- ચોર કર લઈ ગઈ છે . આ
ી ગણપતિસહ બબા

ગલમાં

ન
ુ ાની તપાસ મ.સ.ઇ

ચલાવે છે .

ચોર ઃિનકોલઃ

વેશ કર

સમાચાર યાદ નં.૨૨૨૩/૧૬
પ
ુ ે ભાઇ છગનભાઇ

ુ મર (રહ. િનલકં ઠ ફલેટ ખોડ યાર જયોત સોસાયટ

િનકોલ રોડ

બા ન
ુ ગર) એ િનકોલ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૩૦/૧૧/૧૬ સાંજના ૫/૦૦ થી
૫/૧૫ વા યા દર યાન િનકોલ દા તાન ફામની સામે

યામવીલા રસીડ સીના દરવા

કરલ પોતાની કારના દરવા નો કાચ તોડ અ ણી ય ત કારમાંથી ૫૦૦ ના દરની
ુલ

િપયા ૩૭,૦૦૦/- તેમજ જ ર કાગળો સાથેની

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઇ

આગળ પાક
ુ ની ચલણી નોટ

ાઉન રં ગની બેગ ચોર કર લઈ ગઈ છે . આ

ી બી.સી.છ ાલીયા ચલાવે છે.
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સોનાની ચેઇન/ પસ ખચી તોડ લઇ ગયા :સરદારનગરઃ

િુ નતાબહન

દ લપ ુ માર

તા.૩૦/૧૧/૧૬ રાતના ૮/૦૦ વા યાના
ઉભા હતા

સમાચાર યાદ નં.૨૨૨૪/૧૬

રાવલાણી (રહ. રામે ર
મ
ુ ાર નોબલનગર

આવાસ

પાક

નોબલનગર)

ેમ કાશ આ મ ન ક શાકભા

લેવા

યાર એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ (૨૫ થી ૩0 વષના આશરાના) બે

ુ ષ

િુ નતાબહનના ગળામાંથી સોનાની ચેઈન કમત િપયા ૨૦,૦૦૦/- ખેચી તોડ લઈ નાસી ગયા હતા.
આ

ગેની ફર યાદ

તપાસ પો.સ.ઇ

ુિનતાબહન રાવલાણીએ સરદારનગર પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી છે. આ

ી પી

ન
ુ ાની

ખરસાણ ચલાવે છે.

નવરં ગ રુ ાઃ મોહમંદ ખાલીદખાન અ ુ લરહ મખાન
ટાવરની ન ક, ધોળકા

ુ સી (ઉ.વ.૫૪) (રહ.

ુ સી ટકરા, મેનાબેન

લો અમદાવાદ) તા.૩૦/૧૧/૧૬ બપોરના ૧૨/૧૫ વા યાના

મ
ુ ાર એ સીસ

બકમાંથી પૈસા ઉપાડ નવરં ગ ર
ુ ા લો-ગાડન ન કથી મોટર સાયકલ ઉપર બેસી જતા હતા યાર એક
મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે
નાસી ગયા હતા.

ુ ષ મોહમદ ખાલીદખાન

પસમાં રોકડ

મોહમદ ખાલીદખાન

ુ સીના ખોળામા

કુ લ પસ ખેચી

િપયા ૧૦,૬૦૦/- અને જ ર દ તાવેજ હતા. આ

ુ સીએ નવરં ગ રુ ા પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ

ટં વી લઇ

ગેની ફર યાદ

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઇ

ી બી.ક ગો વામી ચલાવે છે .

આ મહ યા :મેઘાણીનગરઃ

સમાચાર યાદ નં.૨૨૨૫/૧૬
આશારામ

રામ કાશ

પિત

(ઉ.વ.૩૩)

(રહ.સંતોકબેનની

ચાલી

ચમન ર
ુ ા

મેઘાણીનગર) એ અગ ય કારણસર તા.૩૦/૧૧/૧૬ કલાક ૯/૧૦ વા યા પહલા પોતાના ઘર લોખંડની
ગલ સાથે સાડ બાંધી ગળે ફ ાંસો ખાઈ આ મહ યા કર હતી. આ
નોધ નોધી આ

ગે મેઘાણીનગર પોલીસે અક માત

ગેની તપાસ મ.સ.ઈ. ી દલીપિસહ ગંભીરિસહ ચલાવે છે .

ઓઢવઃ તા.૩૦/૧૧/૧૬ કલાક ૪/૧૫ વા યાના

મ
ુ ાર ઓઢવ પોલીસને ઓઢવ તે

નંબર બી/૩૧ ની આગળ આવેલ

લ
ુ મહોરના ઝાડ નીચે ગળે ફાંસો ખાધેલ હાલતમાં ૨૯

વષના આશરાનો અ

યો

હ.કો. ી રાવ ભાઇ ભીમા

ટપાથ પાસે

ુ ુ ષ મળ આવતા ઓઢવ પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

કો લે

ુ કાન

ગેની તપાસ

ચલાવે છે .

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