જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૩/૬/૨૦૧૫

ુ વાર
ધ

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
ં તથા
નશાબધી

ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયા :-

સમાચાર યાદ નં.૧૧૨૯/૧૫

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૧૪ કસ કર ૧૧ ય તઓને ઝડપી, ૯૭ લીટર
દશી દા અને ૦૫ બોટલ ઇ લીશ દા કબ

કય હતો.

તકદાર ના પગલાં હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૧૩૦/૧૫

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

ોહ . ૯૩

ુલ
ુ
જબ

ુ
જબ
૧૫ ય તઓની અને ૦૩ ય તઓની

પાસા હઠળ અટકાયત કર હતી.
ચોર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૧૩૧/૧૫

સોલા હાઇકોટ : મહપાતિસગ

રણિસગ
ુ
વમા (રહ. યવં
ુ શી, ટાવર મેનેજમે ટ, એકલ ય સામે,

વ ા રુ) એ સોલા હાઇકોટ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૧/૬/૧૫ બપોરનાં ૧૨/૦૦
વા યાનાં

ુ
માર
કોઇ અ ણી ય ત થલતેજ શીલજ રોડ ઉપર આવેલ મેપલ કાઉ ટ િવભાગ-૧ તેમજ

િવભાગ-૨ ની લી ટની
આ

ાઇવ નંગ-૫ ુ લ કમત િપયા ૨,૦૦,૦૦૦/- મતાની ચોર કર લઇ ગઇ છે .

ુ
નાની
તપાસ પો.સ.ઈ. ી એસ.એમ.પટણી ચલાવે છે .

સોનાનો દોરો ખચી તોડ લઈ ગયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૧૩૨/૧૫

ુ
સરદારનગર : રોહ ત ુ માર બા ભાઇ
પટલ (રહ,સીલીકો સ સોસાયટ , ઉમા

ુ લની પાછળ, નરોડા) એ

તા.૨/૬/૧૫ નારોજ સરદારનગર પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૨૪/૫/૧૫ સવારના
૧૦/૦૦ વા યાના

ુ
માર
હાંસોલ કો

ુ
નીટ
હોલ પાસે, ધનલ મી સોસાયટ ની ગલીમાંથી ચાલતાં

પસાર થઈ ર ા હતા દર યાન એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ

ુ ષ (૨૫ થી ૩૦ વષના આશરાનો)

રોહ ત ુ મારના ગળામાંથી સોનાનો દોરો કમત િપયા ૫૦,૦૦૦/- ખચી તોડ લઈ નાસી ગયો હતો.
આ

ુ
નાની
તપાસ પો.સ.ઈ. ી એલ. .ખરાડ ચલાવે છે .
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વાહનચોર :નરોડા :

દનેશચં

સમાચાર યાદ નં.૧૧૩૩/૧૫
મોહનલાલ પટલ (રહ: સાગર ટનામે ટ, કઠવાડા રોડ, નવા નરોડા) એ

તા.૧૮/૫/૧૫ સાંજનાં ૬/૦૦ વા યાના

ુ
માર
પોતાના ઘર ન ક પોતાની

.૧.એચ.એલ.૧૩૪૪ કમત િપયા ૬૫,૦૦૦/- પાક કર હતી.
૭/૩૦ વા યા દર યાન થઇ હતી. આ

વાહન અક માતમા ં

કાર નંબર

ની ચોર તા.૧૯/૫/૧૫ સવારનાં

ગેની ફર યાદ દનેશચં પટલે તા.૨/૬/૧૫ નારોજ નરોડા
ુ
નાની
તપાસ પો.સ.ઇ. ી ક.એચ.

પોલીસ ટશન ખાતે ન ધાવી છે . આ

ટ

ૃ ુ :-

ડ

ચલાવે છે .

સમાચાર યાદ નં.૧૧૩૪/૧૫

ુ (રહ, ગ નંદ પાક,
ઓઢવ : બીગનિસગ ઉમાિસગ રાજ ત
િસગરવા તા.દ ોઇ) એ તા.૨/૬/૧૫ નારોજ ઓઢવ પોલીસ
તા.૨૬/૫/૧૫ બપોરના ૪/૩૦ વા યાના

એકતાનગર સોસાયટ ની બા ુ માં,
ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક

ુ
માર
િસગરવા ખોડ યાર માતાના મં દર પાસેથી પોતાનો

ુ (ઉ.વ.૨૪) પોતા ુ ં મોટર સાયકલ ચલાવી પસાર થઇ ર ો હતો.
ભાઇ િનભયિસગ ઉમાિસગ રાજ ત
દર યાન એક અ

યા મોટર સાયકલનાં ચાલક પોતા ુ ં મોટર સાયકલ

ુ
રઝડપે
અને ગફલતભર

ર તે ચલાવી લાવી, િનભયિસગનાં મોટર સાયકલને ટ ર મારતાં, િનભયિસગને શર ર ગંભીર ઇ ઓ
થતાં સારવાર અથ તેમને વા.સા.હો પીટલમાં દાખલ કયા હતા.
બપોરનાં ૧/૦૦ વાગે તેમ ુ ં

ૃ ુ િનપ

ુ હ ુ.આ

યાં સારવાર દર યાન તા.૨/૬/૧૫

ુ
નાની
તપાસ મ.સ.ઇ. ી રાકશ ુમાર િ ભોવનદાસ

ચલાવે છે
આ મહ યા :

સમાચાર યાદ નં.૧૧૩૫/૧૫

ુ
ુ ં ડહ ,ુ મોટ પોળની
રવર ટ (ઇ ટ) : રતેશભાઇ ઘન યામભાઇ પંચાલ (ઉ.વ.૪૬)(રહ. રાભાઇ
સામે, કડ યાનાકા, દર યા રુ) એ તા.૧/૬/૧૫ નાંરોજ કોઇપણ સમયે કોઇ અગ ય કારણસર
ુ
ભાષ
ીજ પાસે, સાબરમતી નદ માં ુ બી જઇ, આ મહ યા કર લીધી હતી. આ
પોલીસે અક માત મોત નોધી, આ

ગે રવર ટ(ઇ ટ)

ગેની તપાસ મ.સ.ઇ. ી આર.વી.મકવાણા ચલાવે છે .

(ઇ.ચા.)નાયબ પોલીસ કિમશનર,
કં ોલ મ, અ’વાદ શહર.
પોલીસ કિમશનર વતી.
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