જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૧/૧૧/૨૦૧૬ મંગળવાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી ધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૦૦૬/૧૬

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૦૩ કસ કર , ૦૩ ય તઓને ઝડપી ૦૪ લીટર દશી
દા કબ

કય હતો.

તકદાર ના પગલાં હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૦૦૭/૧૬

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

જ
ુ બ ુલ

૦૭ ય તઓની અટકાયત કર હતી.

અપહરણઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૦૦૮/૧૬

શહરકોટડા : હતલબહન રા ુ ભાઇ શમા (ઉ.વ.૧૭)(રહ, સે મ પાક ફલેટ , હર ભાઇ ગોદાણી સકલ પાસે
સરસ રુ ) ને તા.૩૧/૧૦/૧૬ ના કલાક ૫/૦૦ વા યાના

મ
ુ ાર ઘર ન કથી આરોપી રિવ બા િુ સહ

પરમાર (ઉ.વ.૨૧)(રહ,બેરા િપતા બરની ચાલી,રોઝી સીનેમા પાસે સાંરં ગ ૂર) લ ન કરવાની લાલચ
આપી, લલચાવી ફોસલાવી

રકમ કરવાના ઇરાદ ભગાડ

લઈ ગયો છે . આ

હતલબહનનાં િપતા રા ુ ભાઇ શમાએ શહરકોટડા પોલીસ ટશન ખાતે ન ધાવી છે . આ

ગેની ફર યાદ
ન
ુ ાની તપાસ

પો.ઇ. ી એસ.એમ.ચૌધર ચલાવે છે .

ઘરફોડ ચોર :-

સમાચાર યાદ નં.૨૦૦૯/૧૬

એલીસ ીજ : ક ર ટ ુ માર રસીકચંદ શાહ (ઉ.વ.૬૫)(રહ,રસીકવીલા બંગલો,
પોલીટકનીક

બાવાડ )એ એલીસ ીજ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૨૯/૧૦/૧૬ ના

કલાક ૬/૦૦ થી તા.૩૧/૧૦/૧૬ ના કલાક ૭/૦૦
બેડ મનાં એ.સી.નો ભાગ
દરવા

ટટ બકની બા ુ માં

ુધીનાં સમયગાળા દર યાન પોતાનાં બંધ મકાનમાં

દર નાંખી, તેના વાટ કોઇ અ ણી ય ત ઘરમાં

વેશ કર , તીજોર ઓના

તથા તાળા તોડ , તીજોર માંથી સોના-ચાંદ ના દાગીના, ઘડ યાળો અને રોકડ રકમ મળ

િપયા ૧,૩૨,૦૦૦/- મતાની ચોર કર લઇ ગઇ છે .

આ

ુલ

ન
ુ ાની તપાસ પો.ઇ. ી બી.એસ.રબાર

ચલાવે છે .
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સોનાનો દોરો ખચી તોડ લઇ ગયા :-

સમાચાર યાદ નં.૨૦૧૦/૧૬

સેટલાઇટ : રં જનબેન વા/ઓ હર શભાઇ શાહ (ઉ.વ.૬૨)(રહ,લલીતાપાક સોસાયટ , ઇ ર વ
ુ ન પાસે
નવરં ગ રુ ા) તા.૩૧/૧૦/૧૬ નાં કલાક ૧૧/૩૦ વા યાના

મ
ુ ાર સેટ લાઇટ આયવતબં લોઝ નં ૫ ના

કોનર ન ક રોડ ઉપરથી પસાર થઈ ર ા હતા યાર એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે

ુ ષ (૩૦ થી

૩૫ વષના આશરાના) રં જનબેનનાં ગળામાંથી સોનાનો દોરો કમત િપયા ૪૫,૦૦૦/- ખચી તોડ લઈ
નાસી ગયા હતા. આ

ગેની ફર યાદ રં જનબેન શાહ સેટ લાઇટ પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ

ન
ુ ાની તપાસ પો.ઈ. ી એમ. .ુ મશી ચલાવે છે.
આ મહ યા :
સાબરમતી : દપક

સમાચાર યાદ નં.૨૦૧૧/૧૬
િવરચંદ

ઠાકોર (ઉ.વ.૨૯)(રહ. .પી.ની ચાલી, પંચ ુ વાની બા ુ માં, પાવર હાઉસ

સાબરમતી) એ કોઇ અગ ય કારણસર તા ૩૧/૧૦/૧૬ સાંજનાં ૫/૦૦ વા યાનાં

મ
ુ ાર પોતાના ઘર

લાકડાનાં દોર યા સાથે સાડ નો છેડ ો બાંધી ગળે ફાંસો ખાઇ આ મહ યા કર હતી. આ
પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ગે સાબરમતી

ગેની તપાસ હ.કો. ી દનેશભાઇ મં ભ
ુ ાઇ ચલાવે છે .

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