જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૦૩/૧૨/૨૦૧૬ શિનવાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા

ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૨૩૪/૧૬

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૨૩ કસ કર , ૧૫ ય તઓને ઝડપી ૪૪૫ લીટર
દશી દા , ૩ વાટર

લીશ દા અને ૧

ય તઓને ઝડપી િપયા ૨૭૫૦/- અને

ટ
ૂ ર કબ

ક ુ હ .ુ તે મજ

ુ ગારના સાધનો કબ

ુ ગાર ધારા હઠળ ૧ કસ કર ૨

કયા હતા.

તકદાર ના પગલાં હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૨૩૫/૧૬

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

ોહ .૯૩

જ
ુ બ ૮ ય તઓની અટકાયત કર હતી.

ઘરફોડઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૨૩૬/૧૬

િનકોલઃ નરશભાઇ રમણલાલ પંચાલ (રહ.દવનંદ ન પાક
િનકોલ પોલીસ

ુ

ડ યા કોલોની પાસે નવા િનકોલ) એ

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૨/૧૨/૧૬ રાતના ૮/૧૫ વા યાના

પોતાના મકાનના દરવા નો ન ુ ચો તોડ અ ણી ય ત ઘરમાં
િપયા ૪૩,૦૦૦/- અને રોકડ િપયા ૨૦,૦૦૦/- મળ
લઈ ગઈ છે . આ

થેલો

મ
ુ ાર

વેશ કર સોનાના દાગીના કમત

ુ લ કમત િપયા ૬૩,૦૦૦/- મતાની ચોર કર

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી બી.સી.છ ાલીયા ચલાવે છે .

ટવી લઈ ગયાઃ-

નરોડાઃ શામળ

જ
ુ બ ુલ

ચેલા

સમાચાર યાદ નં.૨૨૩૭/૧૬
સોની (રહ.પલવ સોસાયટ ખોડ યાર માતાના મ દર પાસે નરોડા) એ નરોડા

પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૨/૧૨/૧૬ રાતના ૮/૩૦ વા યાના

મ
ુ ાર ઘર ન ક

પોતા ુ વાહન પાક કરતા હતા યાર શામળ ના હાથમાંથી અ

ટ
ં વી લઈ નાસી

ગયા હતા. થેલામાં સોનાના દાગીના
૨૮,૦૦૦/- અને રોકડ
ઇ ચા

કમત

િપયા ૧૫૦૦/- મળ

યા બે

ુ ષો થેલો

િપયા ૩૯,૦૦૦/-, ચાંદ ના દાગીના
ુલ

િપયા ૬૮,૫૦૦/- મતા હતી. આ

કમત

િપયા

ન
ુ ાની તપાસ

પો.સ.ઇ. ી ડ .પી.સોલંક ચલાવે છે .
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આ મહ યા :બા ન
ુ ગરઃ

સમાચાર યાદ નં.૨૨૩૮/૧૬
ન
ુ ાથ સદ ન
ુ ાથ યાદવ (ઉ.વ.૬૨) (રહ.સોનેર યા

બા ન
ુ ગર) એ તા.૧/૧૨/૧૬ રાતના ૮/૩૦ વા યાના

લોક જનરલ હો પટલ સામે

મ
ુ ાર કોઈ કારણસર પોતાના ઘર પોતાની

તે

પોતાના શર ર ઉપર કરોસીન છાંટ સળગી ગયા હતા. સારવાર માટ િસિવલ હો પટલમાં લઈ જતા ફરજ
પરના ડૉ. ીએ

ૃત

હર કયા હતા. આ

તપાસ હ.કો. ી ગોિવદભાઇ

રવર

વા

ગે બા ન
ુ ગર પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ગેની

ચલાવે છે.

ટ વે ટઃ કતનભાઈ મહાવીરભાઈ કહાર (ઉ.વ.૨૩) (રહ. ભાટ યાપોળ,આિશવાદ લેટ, રાયખડ)

એ અગ ય કારણસર તા.૨/૧૨/૧૬ કલાક ૮/૩૦ વા યા પહલા ખો ડયાર ીજ પાસે સાબરમતી નદ ના
પાણીમાં ુ બી જઈ આ મહ યા કર હતી. આ

ગે રવર ંટ વે ટ પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ગેની

તપાસ હ.કો. ી નર િસહ પોપટિસહ ચલાવે છે .

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