જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૨૨/૦૩/૨૦૧૬ મંગળવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધીધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૫૨૯/૧૬

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૪૩ કસ કર ૩૪ ય તઓને ઝડપી ૨૩૪ લીટર
દશી દા , ૧૩ બોટલ

લીશ દા , ૦૭ બયરટ ન અને ૦૧ મોટર સાયકલ કબ

તકદાર ના પગલાં હઠળ ઝડપાયાઃ-

ક ુ હ ુ.

સમાચાર યાદ નં.૫૩૦/૧૬

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

ુલ
ુ
જબ

ુ
જબ
૧૨ ય તઓની અને પાસા

ુ
જબ
૦૨

૧૭૩ ય તઓની અટકાયત કર હતી તેમજ

ોહ .૯૩

ય તઓની અટકાયત કર હતી.
છતરપ
ે
ડ ની ફર યાદ :-

સમાચાર યાદ નં.૫૩૧/૧૬

ુ (રહ.ફ મેલ હ થ તાલીમ શાળા, રાપર, તા.રાપર, ક છશહરકોટડા : પા લબહન બ ુ કભાઇ પાલન રા
ુ ) એ શહરકોટડા પોલીસ ટશન ખાતે ૦૦/૧૬ નંબરથી ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૨૧/૩/૧૬ ના
જ
કલાક ૮/૧૫ થી ૮/૪૫ વા યા દર યાન ગીતામં દર એસ.ટ .બસ ટ ડ ન ક પા લબહનને એક

ુષ

(૪૦ થી ૪૫ વષના આશરાનો) ન ક આવી, પોતે હ થ િવભાગનાં કમચાર હોવાની ઓળખ આપી,
ુ વોરાનાં રોઝા ખાતે નવા બનતાં
પા લબહનને િવ ાસમાં લઇ, પોતાની એ ટ વા ઉપર બેસાડ સરસ ર
રોડ

ુ
ધીની

ુ
સાફર

દર યાન પા લબહનની નજર

ુ
કવી
થેલાંમાંથી રોકડ

િપયા ૭૦,૦૦૦/-,

ુ ખાતે ઉતાર દઇ અ
મોબાઇલ ફોન અને જ ર દ તાવેજ ચોર કર , પા લબહનને સરસ ર
પલાયન થઇ ગયો હતો. આ

યો

ુ ષ

ુ
નાની
તપાસ શહરકોટડા પોલીસ ટશન થી કાગડાપીઠ પોલીસ ટશન

ખાતે ા સફર કરલ છે .
ચોર :-

સમાચાર યાદ નં.૫૩૨/૧૬

ે
સટલાઇટ
: રાજવીબહન ગોપાલભાઇ પો કયા (રહ.નંદન એપાટમે ટ, રામદવનગર, સેટલાઇટ) એ
સેટલાઇટ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૨૧/૩/૧૬ સવારના ૮/૦૦ થી બપોરનાં
૪/૦૦ વા યા દર યાન પોતાના મકાનનાં દરવા ની
ય ત ઘરમાં

ળ માં લટકાવેલ ચાવી વડ તા

વેશ કર , લેપટોપ નંગ-૨ અને મોબાઇલ ફોન મળ

મતાની ચોર કર લઇ ગઈ છે. આ

ુ લ કમત

ખોલી, અ ણી

િપયા ૪૧,૫૦૦/-

ુ
નાની
તપાસ મ.સ.ઈ. ી ભગવાનભાઇ મોતીભાઇ ચલાવે છે .
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ે
સોનાની ચઇન
ખચી તોડ લઈ ગયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૫૩૩/૧૬

સોલા હાઇકોટ : મહશ ુ માર નાન ભાઇ પંચાલ (રહ,ભા યલ મી સોસાયટ , ભાિવક
ચાંદલોડ યા) એ તા.૨૧/૩/૧૬ નારોજ સોલા હાઇકોટ પોલીસ
તા.૧૯/૩/૧૬ બપોરના ૪/૦૦ વા યાના
આઇ. .ુ સી.સીટ

ુ લની બા ુ માં,

ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક

ુ
માર
પોતાની માતાને મોટર સાયકલ પાછળ બેસાડ

લેટની સામે, માધવ ફામ તરફ જવાનાં રોડ આવેલ િસ વર ટાર ચાર ર તા ન કથી

પસાર થઇ ર ા હતા દર યાન એક ટનર મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે

ુ ષ (૨૦ થી ૨૫ વષના

આશરાના) મહશ ુ મારની માતા નાં ગળામાંથી સોનાની ચેઇન કમત િપયા ૩૫,૦૦૦/- ખચી તોડ લઇ
નાસી ગયા હતા. આ

ુ
નાની
તપાસ પો.સ.ઇ. ી એસ.બી.સૈયદ ચલાવે છે.

પાણીની ટાંક ઉપરથી પડ જતાં
સાબરમતી : મે
૧૨/૦૦ વા યાનાં

ૃ ુ :-

સમાચાર યાદ નં.૫૩૪/૧૬

ુ જ ટ મંડલ (ઉ.વ.૧૮) (રહ,રલવે કોલોની, સાબરમતી) તા.૨૦/૩/૧૬ ના કલાક
ુ
માર

ુ રલવે કોલોની, ક ીય િવ યાલયની સામે, પાણીની ટાંક ઉપરથી પડ જતાં

સારવાર અથ તેમને િસવીલ હો પીટલમાં દાખલ કરલ હતા.
તેમ ું

ૃ

ુ િનપ

ુ હ .ુ આ

યાં તા.૨૦/૩/૧૬ સાંજનાં ૭/૦૦ વાગે

ગે સાબરમતી પોલીસે અક માત મોત ન ધી, આ

ગેની તપાસ હ.કો. ી

રસીકભાઇ િવ લભાઇ ચલાવે છે .
વાહન અક માતમાં
“એન” ડ વીઝન

ૃ ઃુ -

સમાચાર યાદ નં.૫૩૫/૧૬

ાફ ક પોલીસ ટશન : ભવરિસહ

ુ
લાબ
િસહ ચૌહાણ (રહ.રામબાગ સોસાયટ , કણાવતી

લબની પાછળ, બોપલ) એ “એન” ડ વીઝન પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૨૧/૩/૧૬
રાતનાં ૧૧/૩૦ વા યાના

ુ
માર
પોતાના મોટા ભાઇ રતનિસહ (ઉ.વ.૩૫) લકઝર

બસ નંબર

.૧.ડ .એ સ.૦૦૮૯ માં કંડકટર તર ક નોકર કરતાં હતા દર યાન લકઝર બસનો ચાલક જશવંતભાઇ
ુ
મ રભાઇ
ડામોર(રહ. ીહર

ુ સેટ લાઇટ)નાએ લકઝર બસ
ાવે સ, જોધ ર

ચલાવતાં, સેટ લાઇટ ઇ કોન ચાર ર તા, વાઇડ

ુ
રઝડપે
અને બેદરકાર થી

ગલ સીનેમા સામે, રતનિસહ બસનાં દરવા માંથી

બહાર પડ જતાં, બસનાં ટાયર નીચે આવી જતાં રતનિસહને શર ર ગંભીર ઈ ઓ થતાં, થળ ઉપર
તેમ ું

ૃ ુ િનપ

ુ હ ુ. આ

ુનાની તપાસ પો.ઇ.

ી બી.એમ.લ કર ચલાવે છે .

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