જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૨૫/૧૦/૨૦૧૬ મંગળવાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા

ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૯૫૩/૧૬

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૪૮ કસ કર , ૪૦ ય તઓને ઝડપી ૩૫૩ લીટર
દશી દા , ૦૪ બોટલ

લીશ દા અને ૧ મોટર સાયકલ કબ

કસ કર , ૦૧ ય તને ઝડપી રોકડ િપયા ૮૫૪૦/- અને

કર હતી. તેમજ

ુ ગારનાં સાધનો કબ

તકદાર ના પગલાં હઠળ ઝડપાયાઃ-

ુ ગારધારા હઠળ ૦૧
કયા હતા.

સમાચાર યાદ નં.૧૯૫૪/૧૬

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

ોહ .૯૩

જ
ુ બ ુલ

જ
ુ બ ૦૩ ય તઓની અને પાસા હઠળ ૦૧ ય તની અટકાયત કર

હતી.

સમાચાર યાદ નં.૧૯૫૫/૧૬

અપહરણઃ-

ર ખયાલઃ શાહ નબીબી વા/ઓ બશીરખા પઠાણ (રહ. ુ

ભ
ુ ાઇના મકાનમાં, લાલ ભાઇ ફ કરની ચાલી

ર ખયાલ) એ ર ખયાલ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૨૩/૧૦/૧૬ સાંજના ૫/૩૦
વા યાના

મ
ુ ાર પોતાના ઘર ન કથી પોતાની

કર લઈ ગઈ છે . આ

ુ ી ફઝા કૌશર (ઉ.વ.૧૫) ને અ ણી ય ત અપહરણ

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી ક. .ચૌધર ચલાવે છે.

સમાચાર યાદ નં.૧૯૫૬/૧૬

ઘરફોડઃ-

ગાયકવાડ હવેલીઃ હલીમાબહન ઇ તીયાઝભાઇ અજમેર (રહ. ચોથે માળ ચાંદબીબી એપાટમે ટ કડ યા
શેર જમાલ ર
ુ ) એ ગાયકવાડ હવેલી પોલીસ

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૨૪/૧૦/૧૬

સવારના ૧૧/૩૦ થી બપોરના ૪/૦૦ વા યા દર યાન પોતાના મકાનનો દરવાજો અ ણી ય તએ
ુ લીકટ ચાવીથી ખોલી, ઘરમાં
પીયા ૨૩,૦૦૦/- મળ

ુલ

વેશ કર , સોના-ચાંદ ના દાગીના કમત િપયા ૪૨,૧૫૦/- અને રોકડ
િપયા ૬૫,૧૫૦/- મતાની ચોર કર લઈ ગઈ છે . આ

ન
ુ ાની તપાસ

પો.સ.ઇ. ી એસ.ડ .કલારા ચલાવે છે.

1
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

િનકોલ : હતેશભાઇ

ુ ભાઇ કોટક (રહ, બાલ ુ ુ દ
ં

ીન બં લોઝ, સરગમ વાટ લા સામે, ગંગો ી

િનકોલ) એ તા.૨૪/૧૦/૧૬ નારોજ િનકોલ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૨૧/૧૦/૧૬
રાતના ૮/૦૦ થી તા.૨૪/૧૦/૧૬ બપોરના ૩/૦૦ વા યા દર યાન પોતાના મકાનના દરવા
તોડ , અ ણી ય ત ઘરમાં
પીયા ૧,૨૦,૦૦૦/- મળ

ુ ં તા

વેશ કર સોના-ચાંદ ના દાગીના કમત િપયા ૩,૦૦,૦૦૦/- અને રોકડ
ુ લ િપયા ૪,૨૦,૦૦૦/- મતાની ચોર કર લઈ ગઈ છે. આ

ન
ુ ાની તપાસ

પો.ઇ. ી સી.બી.ગામીત ચલાવે છે .

સોનાનો દોરો ખચી તોડ લઇ ગયા :ૃ ણનગરઃ બીનાબહન વા/ઓફ

સમાચાર યાદ નં.૧૯૫૭/૧૬

ભ
ુ ાષભાઇ પટલ (રહ. મે માઉ ટ રસીડ સી સનરાઇઝ પાકની બા ુ માં

વનવાડ િનકોલ) તા.૨૪/૧૦/૧૬ કલાક ૧૨/૦૦ વા યાના

મ
ુ ાર

વન

વી સ બં લોઝ, મે માઉ ટ

રસીડ સી ન કથી પસાર થઈ ર ા હતા યાર એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે

ુ ષ બીનાબહનના

ગળામાંથી સોનાનો પે ડલ સાથેનો દોરો કમત િપયા ૩૭,૫૦૦/- ખચી તોડ લઈ નાસી ગયા હતા. આ
ગેની ફર યાદ બીનાબહન પટલે ૃ ણનગર પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી

એમ.એ.રાઠોડ ચલાવે છે .

સમાચાર યાદ નં.૧૯૫૮/૧૬

ચોર :-

ઓઢવ : અિનલ ુ માર િવર ભાઇ

ુ તા (રહ. િશવાનંદ બ લોઝ આર.એ.એફ.કંપની સામે, વ ાલ

રામોલ) એ ઓઢવ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૨૪/૧૦/૧૬ ના સવારનાં ૯/૧૫
વા યાનાં
કા

મ
ુ ાર િસ ધી િવનાયક કો લે માં આવેલ

ુ કાન નંબર-૩૬, આ યશ કત દવની

ટર ઉપર ભીખ માંગવાના બહાને આવેલ પાંચ થી છ અ ણી

પોતાની ુ કાનના કાઉ ટર ઉપર

ીઓ (૩૦ થી ૪૦ વષનાં આશરાની)

કુ લ િપયા ભરલ થેલામાંથી અિનલભાઇની નજર

ખોલી થેલામાંથી િપયા ૨,૭૦,૦૦૦/- ચોર કર લઇ ગઇ છે . આ

ુ કાનનાં

કુ વી થેલાની ચેઇન

ન
ુ ાની તપાસ હ.કો. ી દવે ભાઇ

રામાભાઇ ચલાવે છે .

આ મહ યાઃજ
ુ રાત

સમાચાર યાદ નં.૧૯૫૯/૧૬

િુ નવિસટ ઃ

લ
ુ ૈયા

રં જન વીટ માટ પાછળ,

ક
ુ ા યાકા બ
ુ ા (ઉ.વ.૨૦) (હાલ રહ. િન લમા પાક સોસાયટ બંગલો રસ-

ળ
ુ રહ.

.ુ સ
ુ ાકા ઝા બીયા દશ) સેટ ઝેવીયસ કોલેજ ખાતે ટ .વાય.બી.એ.નો

અ યાસ કરતી હતી અને એકલી જ રહતી હતી. તા.૨૩/૧૦/૧૬ રાતના ૮/૫૦ વા યા પહલા કોઇ પણ
સમયે કોઇ

ગત કારણસર પોતાના

મમાં િસલ ગની નીચે આવેલ લોખંડ ની પાઈપ સાથે નાયલોન

દોર બાંધી ગળે ફ ાંસો ખાઈ આ મહ યા કર હતી. આ
નોધી આ

ગેની તપાસ પો.ઈ. ી

ગે

જ
ુ રાત

િુ નવિસટ પોલીસે અક માત મોત

.એસ.બાર યા ચલાવે છે .

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