ં
જનસપક
અધીકાર

ારા

પોલીસ કિમશનર ીની કચેર , અમદાવાદ શહર
ં
ટલીફોન નબર
૨૫૬૩૩૩૩૩
કં ોલ મ ટલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૧૦/૧/૨૦૧૫ શિનવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા

ુ ગારધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૬૮/૧૫

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૧૧ કસ કર ૧૩ ય તઓને ઝડપી ૩૭ લીટર દશી
દા , ૧૫૮ બોટલ
ુ ગારધારા

લીશ દા . ૧૦

વૉટર ઇ લીશ દા

અને ૧૧ બયર ટ ન કબ

ુ
જબ
૦૧ કસ કર ૦૩ ય તઓને ઝડપી રોકડ િપયા ૭,૩૫૦/- અને

કયા હતા. તેમજ

ુ ગારનાં સાધનો કબ

કયા હતા.
તકદાર ના પગલાં હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૬૯/૧૫

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

ો હ ૯૩

ુ લ ૮૪
ુ
જબ

ુ
જબ
૧૬ ય તઓની અટકાયત કર હતી.

સોનાનો દોરો તોડ લઇ ગયા :-

સમાચાર યાદ નં.૭૦/૧૫

ચાંદખેડા : શૈલ બહન અન થારાવ વે કટા (રહ. વાગત રસીડ સી, મોટરા) તા.૯/૧/૧૫ બપોર ૨/૦૦
ુ
માર
મોટરા ગેટની સામે રોડ ઉપરથી પસાર થઇ ર ા હતા દર યાન એક મોટર સાયકલ ઉપર

વા યાના
આવેલ બે

ુ ષ (૩૦ થી ૩૫ વષના આશરાના) શૈલ બહનનાં ગળામાંથી સોનાનો દોરો કમત

૩૦,૦૦૦/- ખચી તોડ લઇ નાસી ગયા હતા. આ
ટશન ખાતે ન ધાવી છે . આ

િપયા

ગેની ફર યાદ શૈલ બહન વે કટાએ ચાંદખેડા પોલીસ

ુ
નાની
તપાસ પો.સ.ઇ. ી પી.સી.દસાઇ ચલાવે છે .

ઘરફોડ :-

સમાચાર યાદ નં.૭૧/૧૫

ુ
ઇસન રુ : ઓમ કાશભાઇ પર રામ
ચારણ (રહ.સંતોષી એપાટમે ટ,

વણપાક સામે, ઇસન રુ) એ

તા.૯/૧/૧૫ નારોજ ઇસન રુ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૮/૧/૧૫ રાતનાં ૮/૩૦ થી
તા.૯/૧/૧૫ સવારનાં ૯/૧૫ વા યા દર યાન પોતાના ઘરના દરવા નો ન ુ ચો તોડ , અ ણી ય ત
ઘરમાં

વેશ કર , તીજોર માંથી સોના-ચાંદ ના દાગીના અને રોકડ

૧,૪૭,૦૦૦/- મતાની ચોર કર લઇ ગઇ છે . આ
દાઝી જતાં

િપયા ૫,૦૦૦/- મળ

ુલ

િપયા

ુ
નાની
તપાસ મસઇ. ી કરણિસહ લ મણિસહ ચલાવે છે .

ૃ ુ :-

સમાચાર યાદ નં.૭૨/૧૫

ુ
ચાંદખેડા : હરાબહન બા ભાઇ
પરમાર (ઉ.વ.૪૦)(રહ.રામાપીરના મં દર પાછળ, આશારામ આ મ ચાર
ર તા પાસે, મોટરા) તા.૮/૧/૧૪ સાંજના ૬/૦૦ વા યાના
કરતાં હતા દર યાન

ાયમસ ઉપર પાણી ગરમ

ાયમસમાં ભડકો થતાં, પહરલ કપડ આગ લાગતાં, શર ર ગંભીર ર તે દાઝી ગયા

હતા. સારવાર અથ તેમને િસવીલ હો પીટલમાં દાખલ કરલ
૯/૩૦ તેમ ુ ં

ુ
માર
પોતાના ઘર

ૃ ુ િનપ

ુ હ ુ. આ

યાં સારવાર દર યાન તા.૯/૧/૧૫ સવારનાં

ગે ચાંદખેડા પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ગેની તપાસ

પો.સ.ઇ. ી પી.સી.દસાઇ ચલાવે છે .

1

આ મહ યાઃશહરકોટડા :
ચાલી,

સમાચાર યાદ નં.૭૩/૧૫
ુ
ુ
નમબહન
સોમવીરિસગ યાદવ (ઉ.વ.૨૪)(રહ.હ માન
મં દરની સામે, અિનલ વ કલની

ેમનગર) એ તા.૯/૧/૧૪ બપોરના ૩/૪૫ વા યાના

ગળે ફાંસો ખાઇ આ મહ યા કર હતી. આ

ુ
માર
કોઇ કારણસર પોતાની સાસર માં ઘર

ગે શહરકોટડા પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ગેની તપાસ

મ.પો.કિમ. ી “ડ ” ડ વીઝન ચલાવે છે .

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