જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૧૨/૦૫/૨૦૧૬

ુ વાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા

ુ ગારધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૮૮૪/૧૬

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૬૨ કસ કર , ૪૩ ય તઓને ઝડપી, ૬૫૪ લીટર
દશી દા , ૪ બોટલ

લીશ દા , ૩૦ બયર ટ ન અને ઈ ો ગાડ કબ

હઠળ ૧ કસ કર ૬ ય તઓને ઝડપી િપયા ૭,૧૦૦/- અને

કર હતી. તેમજ

ુ ગારના સાધનો કબ

તકદાર ના પગલાં હઠળ ઝડપાયાઃ-

ુ ગાર ધારા

કયા હતા.

સમાચાર યાદ નં.૮૮૫/૧૬

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલાં હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
૧૯૦

ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ ૯૩

જ
ુ બ ૭

જ
ુ બ ુલ

ય તઓની અને પાસા હઠળ ૧

ય તની અટકાયત કર હતી.
ન
ુ ની ફર યાદઃ-

સમાચાર યાદ નં.૮૮૬/૧૬

દાણીલીમડા:- પ ભ
ુ ાઇ વ ભાઇ રાઠોડ (રહ.રતનનગર, શાંતીનગરની સામે,

ુ ની નારોલ કોટ, નારોલ)

એ તા.૧૧/૫/૧૬ નારોજ દાણીલીમડા પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૫/૫/૧૬ સાંજના
૬/૦૦ થી તા.૬/૫/૧૬ બપોરનાં ૧/૦૦

ધ
ુ ીનાં સમયગાળા દર યાન આરોપી િવનોદ ઉફ ચોટો

શંકરભાઇ ચાવડા (ઉ.વ.૨૫) (રહ.ખોડ યારનગર, ચા ડ
ુ ં ા માતાની ચાલી, બહરામ રુ ા, દાણીલીમડા) એ
અગાઉ થયેલ ઝઘડાની અદાવત રાખી, પ ભ
ુ ાઇનાં

ુ

નર

ઉફ નરશ ઉફ કાળ યો (ઉ.વ.૨૫) ને

જમાલ રુ મેલડ માતાના મં દર પાસે બોલાવી, ઠંડ ાપીણામાં જ ં ુ નાશક દવા ભેળવી પીવડાવી દતાં,
નર

ું

ૃ ુ િનપ

ુ હ .ુ આ

ઉપરોકત

ન
ુ ાની તપાસ પો.ઈ. ી એમ.ક.રાણા ચલાવે છે .

ન
ુ ાનાં કામનાં આરોપી િવનોદ ઉફ ચોટો શંકરભાઇ ચાવડાને દાણીલીમડા

પોલીસે તા.૧૨/૫/૧૬ બપોરનાં ૧૨/૦૦ વાગે પકડ અટક કરલ છે.
ઘરફોડઃ-

સમાચાર યાદ નં.૮૮૭/૧૬

ર ખયાલઃ િવનોદભાઈ વાલ ભાઈ કટાર યા (રહ.અમીધારા એપાટમે ટ રામીની ચાલી સામે ર ખયાલ) એ
ર ખયાલ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૧૧/૫/૧૬ કલાક ૧૧/૩૦ થી બપોરના ૪/૩૦
વા યા દર યાન પોતાના મકાનના દરવા
સોના-ચાંદ ના દાગીના કમત

ુ તા

તોડ , અ ણી ય ત ઘરમાં

િપયા ૪૭,૩૫૦/- તેમજ સાહદના મકાનના દરવા

ઘરમાંથી સોના-ચાંદ ના દાગીના કમત િપયા ૧૭,૦૦૦/- મળ
કર લઈ ગઈ છે . આ

વેશ કર , કબાટમાંથી

ન
ુ ાની તપાસ પો.ઈ. ી ક

ુ તા

તોડ ,

ુ લ િપયા ૬૪,૩૫૦/- મતાની ચોર

ચૌધર ચલાવે છે.
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ચોર ઃસોલા

સમાચાર યાદ નં.૮૮૮/૧૬
હાઈકોટઃ

ક
ુ માનમોહમદ

કાસમ

વોરા

(રહ.

ટલ

એપાટમે ટ,

સર તા

ુ ંજ

સોસાયટ ,

એન.આઈ.ડ .પાછળ, પાલડ ) એ તા.૧૧/૫/૧૬ બપોરનાં ૪/૦૦ વા યાથી ૪/૧૫ વા યા

ધ
ુ ીનાં

સમયગાળા દર યાન ગોતા તળાવ પાસે, વંદમાતરમ ફાટક પાસે, પાલડ એ ટર ાઇઝ સામે પાક કરલ
પોતાની કારનાં દરવા નો કાચ તોડ , અ ણી ય ત કારમાંથી રોકડ િપયા ૫,૦૦,૦૦૦/- તેમજ જ ર
દ તાવેજોની ચોર કર લઇ ગઇ છે . આ
ટશન ખાતે નોધાવી છે. આ

ગેની ફર યાદ

ુકમાનમોહમદ વોરાએ સોલા હાઇકોટ પોલીસ

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી એસ.એમ.પટણી ચલાવે છે.

બળજબર થી સોનાના દાગીના કઢાવી લઇ ગયા :સોલા હાઇકોટ : િન બહન મહ ભાઇ

સમાચાર યાદ નં.૮૮૯/૧૬

પિત (રહ. કત રો હાઉસ, રામદવ મં દર પાસે, ચાંદલોડ યા)

નાઓનાં ઘર તા.૧૧/૫/૧૬ બપોરનાં ૨/૪૫ વા યાના

મ
ુ ાર બે અ

યા ઇસમો આવી, “સાહબ છે ઘર?

કાગળો આપવાનાં છે ” તેમ કહ િન બહન પાસેથી પાણી મંગાવી, બાદમાં પોતાના ફોનથી ફોન લાગતો
નથી તેમ કહ િન બહનનો મોબાઇલ માંગી લઇ, તેમાંથી સીમકાડ કાઢ લઇ, િન બહનને ડરાવીધમકાવી, બળજબર થી સોનાનાં દાગીનાં કમત િપયા ૧,૮૭,૦૦૦/- મતાનાં લઇ નાસી ગયા છે . આ
ગેની ફર યાદ િન બહન

પિતએ સોલા હાઇકોટ પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી છે. આ

ન
ુ ાની તપાસ

પો.સ.ઈ. ી એસ.આર.મેઘાણી ચલાવે છે .
વાહનચોર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૮૯૦/૧૬

દાણીલીમડા : મહમદઆર ફભાઇ કર મભાઇ શેખ (રહ.અપનાનગર, એસ.ટ .વકશોપની સામે, બહરામ રુ ા
અ લાહનગર, દાણીલીમડા) એ તા.૨૨/૪/૧૬ બપોરનાં ૧/૨૦ વાગે બહરામ ર
ુ ા
પે ોલપંપની પાસે પોતાની

ક નંબર

. .૦૧.બી.વી.૩૩૭૫ કમત

તા.૨૩/૪/૧૬ સવારનાં ૯/૦૦ વા યા દર યાન થઇ હતી. આ

નદરાસરની બા ુ માં,

િપયા ૫,૦૦,૦૦૦/-

ની ચોર

ગેની ફર યાદ મોહમદઆર ફભાઇ શેખે

તા.૧૦/૫/૧૬ નારોજ દાણીલીમડા પોલીસ ટશન ખાતે ન ધાવી છે. આ

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી

ક.એલ.પટણી ચલાવે છે .

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

2
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

