જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૨૪/૦૬/૨૦૧૬

ુ વાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી ધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૧૬૩/૧૬

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૫૫ કસ કર , ૩૬ ય તઓને ઝડપી ૧૮૬ લીટર
દશી દા અને ૨૪ બયરટ ન કબ

કયા હતા.

તકદાર ના પગલાં હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૧૬૪/૧૬

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

ોહ ૯૩

જ
ુ બ ુલ

જ
ુ બ ૧૭ ય તઓની અને પાસા હઠળ ૦૩

ય તની અટકાયત કર હતી.
ઘરફોડઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૧૬૫/૧૬

ચાંદખે ડાઃ િનતીનભાઈ મ ખનલાલ

ુ તા (રહ. હમાલય ઝીરકોન મોટરા) એ ચાંદખેડ ા પોલીસ ટશન

ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૨૨/૬/૧૬ રાતનાં ૧૦/૦૦ થી તા.૨૩/૬/૧૬ સવારના ૮/૦૦ વા યા
દર યાન
ય ત

ુ સી. .રોડ સ ન-૨ કો પલે

યાસીકા એ ટર

ુ કાનમાંથી નવા મોબાઈલ ફોન નંગ-૧૫ અને

ાઈઝ નામની ુ કાનના તાળા તોડ અ ણી

ુ ના મોબાઈલ ફોન નંગ-૪ મળ

૧,૨૫,૦૦૦/- મતાની ચોર કર લઈ ગઈ છે . તેમજ અ ય પાંચ

ુ કાનોના તાળા પણ

કમત િપયા
ુટલ છે. આ

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી આર એમ દવે ચલાવે છે .
ટ
ં ુ ની ફર યાદઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૧૬૬/૧૬

ઓઢવઃ દવારામ ખીમા

પિત (રહ.ર બો હાઈ સ ડ વાઈન લાઈફ

રોડ નારોલ) તા.૨૨/૬/૧૬ રાતના ૧૦/૦૦ વા યાના
ઓટો ર ા નંબર
એક

ૂ લની સામે

ી રામ રસીડ સી

મ
ુ ાર નારોલ સકલથી શાહ બાગ જવા માટ

૨૭ વી ૬૪૮૮ માં બેઠા હતા. દર યાન ઓટો ર ા ચાલક અને ઓટો ર ામાં બેઠલ

ુ ષે ભેગા મળ દવારામને અલગ-અલગ જ યાએ ફરવી ઓઢવ ર ગ રોડ પાંજરાપોળ ચાર ર તા

ઓને ટ હોટલની સામે દવારામને ઉતાર મો ુ દબાવી મોબાઈલ ફોન અને રોકડ
બળજબર થી કાઢ લઈ નાસી ગયા હતા. આ
ટશન ખાતે ન ધાવી છે. આ

ગેની ફર યાદ દવારામ

િપયા ૪૨૦/-

પિત એ ઓઢવ પોલીસ

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી આર એન ખાંટ ચલાવે છે.
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નદ માંથી લાશ મળ આવી :
રવર ં ટ ઈ ટઃ

કરણબહન

સમાચાર યાદ નં.૧૧૬૭/૧૬
હતેશભાઈ ચ ુવદ

(ઉ.વ.૩૫) (રહ.ગો ુ લ સોસાયટ

ચાંદખેડા) નાઓની તા.૨૩/૬/૧૬ સાંજના ૬/૩૦ વા યા પહલા
સાબરમતી નદ માંથી લાશ મળ આવી હતી. આ

આઈ.ઓ.સી.રોડ

ભ
ુ ાષ ીજ નીચે નારણઘાટ પાસે

ગે રવર ંટ ઈ ટ પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ગેની તપાસ પો.સ.ઈ. ી એન પી રાઠોડ ચલાવે છે .
આ મહ યા :

સમાચાર યાદ નં.૧૧૬૮/૧૬

એલીસ ીજઃ હતલબહન ક ભ
ુ ાઈ ખાણીયા (ઉ.વ.૧૭)(રહ.મહનત રુ ાના છાપરાં
કારણસર તા.૨૩/૬/૧૬ કલાક ૧૦/૧૫ વા યાના
હતી. આ

બાવાડ ) એ કોઈ

મ
ુ ાર પોતાના ઘર ગળે ફાંસો ખાઈ આ મહ યા કર

ગે એલીસ ીજ પોલીસે અક માત મોત નોધી

ગેની તપાસ પો.સ.ઈ. ી ડ ડ વસાવા

ચલાવે છે .

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