જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૨/૧/૨૦૧૭ સોમવાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા

ુ ગારધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૦૮/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૪૭ કસ કર , ૪૫ ય તઓને ઝડપી, ૨૩ લીટર
દશી દા , ૪૫ બોટલ

લીશ દા , ૪૯ વાટર

લીશ દા અને ૭૬ બીયર ટ ન કબ

ુ ગાર ધારા હઠળ ૦૧ કસ કર ૦૫ ય તઓને ઝડપી રોકડ
કબ

કયા હતા. તેમજ

િપયા ૭,૯૭૦/- અને

ુ ગારના સાધનો

કયા હતા.

તકદાર ના પગલાં હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૦૯/૧૭

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

જ
ુ બ ુલ

૧૯ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ પાસા હઠળ ૦૩ ય તઓની અટકાયત કર હતી.

ઘરફોડ ચોર :-

સમાચાર યાદ નં.૧૦/૧૭

સોલા હાઇકોટઃ કતનભાઇ મ ુ દુ ન પર ખ (ઉ.વ.૫૩)(રહ,બંગલા નંબર-૧૦, િશવ ગણેશ બં લોઝ-૨,
સોમે ર મહાદવનાં મં દર ન ક હબત ર
ુ રોડ થલતેજ) એ તા.૨/૧/૧૭ નારોજ સોલા હાઇકોટ પોલીસ
ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૩૦/૧૨/૧૬ કલાક ૨/૩૦ થી તા.૨/૧/૧૭ કલાક ૩/૩૦ વા યા
દર યાન પોતાના મકાનના દરવા

ુ તા

તોડ અ ણી ય ત ઘરમાં

કંપની ુ એલ.ઇ.ડ .ટ .વી, સોનાનાં દાગીના, કાંડા ઘડ યાળ અને
૯,૭૩,૦૦૦/- મ ાની ચોર કર લઇ ગઇ છે . આ

વેશ કર ઘરમાંથી પેનાસોનીક

ીસલેટ મળ

ુ લ કમત

િપયા

ન
ુ ાની તપાસ પો.ઈ. ી ડ .વી.રાણા ચલાવે છે .

સોનાનો દોરો ખચી તોડ લઇ ગયા :-

સમાચાર યાદ નં.૧૧/૧૭

વેજલ રુ ઃ માલતીબહન વા/ઓ રમેશભાઇ જોશી (ઉ.વ.૫૮)(રહ.હર હરાનંદ સોસાયટ , મલાવ તળાવ
રોડ, રજવા ુ હોટલની બા ુ મા

વરાજપાક) તા.૧/૧/૧૭ બપોરના ૧/૪૫ વા યાનાં

મ
ુ ાર પોતાની

સોસાયટ ના ગલીના નાકથી પસાર થઈ ર ા હતા યાર એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ (૨૫ થી ૩૦
વષ આશરાના) બે

ુ ષ માલતીબહનના ગળામાંથી સોનાનો દોરો કમત િપયા ૮૦,૦૦૦/- ખચી તોડ

લઈ નાસી ગયા હતા. આ
છે . આ

ગેની ફર યાદ માલતીબહન જોશીએ વેજલ રુ પોલીસ ટશન ખાતે ન ધાવી

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી બી.બી.કોડ યાતર ચલાવે છે .
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દાઝી જતાં
ૃ ણનગરઃ

ૃ

ુ :-

સમાચાર યાદ નં.૧૨/૧૭

નલીનભાઇ

ઉતમચંદ

શાહ

તા.૪/૧૨/૧૬ કલાક ૧૧/૩૦ વા યાના

(ઉ.વ.૫૬)(રહ,
મ
ુ ાર પોતાના ઘર

પેટાવતા ભડકો થતા દાઝી ગયા હતા. સારવાર માટ તેમને
હતા.

જ
ુ રાત
ા

હાઉસ ગ

ાયમસમાં કરોસીન

દાણીલીમડાઃ ફર નાબા ુ વા/ઓ શફ
તા.૨૨/૧૨/૧૬ કલાક ૧૦/૦૦ વા યાનાં
ાયમસમાં ભડકો થતાં ફર

ગેની તપાસ પો.સ.ઈ. ી

રુ

દ વાસળ

ૃ ુ િનપજ ુ હ ુ. આ

દાણીલીમડા)

ાઇમસ ઉપર ના તો બનાવતા હતા યાર

નાબા ુ દાઝી ગયા હતા. સારવાર માટ તેમને વા.સા.હો પીટલ ખાતે દાખલ

કરવામાં આ યા હતા. જયા સારવાર દર યાન તા.૩૧/૧૨/૧૬ રાતના ૧૦/૦૦ વાગે તેમ ુ
િનપજ ુ હ .ુ આ

ગે

.ક.રાઠોડ ચલાવે છે .

ન શેખ (ઉ.વ.૩૦)(રહ,શ ત સોસાયટ
મ
ુ ાર પોતાના ઘર

ૃ ણનગર)

હો પીટલમાં દાખલ કરવામાં આ યા

યાં સારવાર દર યાન તા.૧/૧/૧૭ બપોરનાં ૨/૩૦ વાગે તેમ ુ

ૃ ણનગર પોલીસે અક માત મોત ન ધી, આ

બોડ

ગે દાણીલીમડા પોલીસે અક માત મોત ન ધી, આ

ૃ ુ

ગેની તપાસ હ.કો. ી કા તીભાઇ

ુ ં ભાઇ ચલાવે છે .

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