જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૧૭/૦૧/૨૦૧૭ મંગળવાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા

ુ ગારધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૧૨/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૨૦ કસ કર , ૧૭ ય તઓને ઝડપી, ૩૮૫ લીટર
દશી દા , ૨૨૭ બોટલ

લીશ દા , ૧૨ બોટલ બીયર અને ૩૭૭ બીયર ટ ન કબ

કયા હતા. તેમજ

ુ ગાર ધારા હઠળ ૦૨ કસ કર ૨૨ ય તઓને ઝડપી રોકડ િપયા ૩૨,૬૧૦/- અને
કબ

ુ ગારના સાધનો

કયા હતા.

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૧૩/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
૧૪૫ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ ૯૩

જ
ુ બ

ુલ

જ
ુ બ ૦૩ ય તઓની અને પાસા હઠળ ૦૧

ય તની અટકાયત કર હતી.

ગાડ નો કાચ તોડ ચોર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૧૪/૧૭

માધવ ુરા : ગૌરાંગભાઇ ડાહયાભાઇ પટલ (રહ. લોટ નં-૯૪૬/૧, સેકટર-૭ સી, ગાંધીનગર) એ
તા.૧૬/૧/૧૭ નારોજ માધવ ર
ુ ા પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૯/૧/૧૭ બપોરનાં
૧/૧૫ થી ૧/૩૦ વા યા દર યાન માધવ રુ ા એડવા સ

લાઝા, વામીનારાયણ મંદ રની સામે રોડ

ઉપર પોતાની ગાડ પાક કર હતી. દર યાન કોઇ અ ણી ય ત
કાચ તોડ , કારની પાછળની સીટમાં

કુ લ બે બેગ ક

માં બે લેપટોપ તથા એક આઇબોલ કંપનીનો

મોબાઇલ ફોન, પાવરબક તથા અ ય જ ર દ તાવેજ મળ
લઇ ગઈ છે. આ

ાઇવર સાઇડનાં પાછળના દરવા નો

ુ લ િપયા ૬૪,૦૦૦/- મ ાની ચોર કર

ન
ુ ાની તપાસ મ.સ.ઈ. ી અ તિસહ નારિસહ ચલાવે છે.

વાહન ચોર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૧૫/૧૭

વેજલ રુ : ધમ ભાઇ ક ભ
ુ ાઇ માલીયા (રહ,નંદધામ સોસાયટ , ભાવના ટનામટ પાસે વાસણા) એ
તા.૧૬/૧/૧૭ નારોજ વેજલ રુ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૧૨/૧/૧૭ રાતનાં
૧૦/૦૦

વા યાનાં

મ
ુ ાર

.૦૧.સી.પી.૨૩૭૦ કમત

સોસાયટ નાં

પાક ગમાં

પોતાની

િપયા ૨,૦૦,૦૦૦/- પાક કર

તા.૧૩/૧/૨૦૧૭ ના કલાક ૯/૩૦

ફોર

કુ હતી.

હલ

ગાડ

સેવરોલેટ

ની કોઇ અ ણી

વા યા દર યાન ચોર કર લઈ ગઈ છે. આ

ય ત

ન
ુ ાની તપાસ

પો.સ.ઈ. ી બી.બી.કોડ યાતર ચલાવે છે .
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આ મહ યાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૧૬/૧૭

મેઘાણીનગર : રા ુ લભાઇ રો હતભાઇ સોલંક (ઉ.વ.૨૨)(રહ, વનમાળ સોસાયટ , શારદા

ુ લની

પાછળ, કલાપીનગર, મેઘાણીનગર) એ કોઇ અગ ય કારણસર તા.૧૬/૧/૧૭ ના કલાક ૭/૩૦ વા યા
પહલાં કોઇપણ સમયે પોતાના ઘર છાજલીનાં લોખંડનાં સળ યા સાથે પ ો બાંધી ગળે ફ ાંસો ખાઇ
આ મહ યા કર હતી. આ

ગે મેઘાણીનગર પોલીસે અક માત મોત ન ધી આ

ગેની તપાસ મ.સ.ઇ. ી

દલીપિસહ ગંભીરિસહ ચલાવે છે .

બા ન
ુ ગર : પરશભાઇ ભા ુ સાદ જોષી (ઉ.વ.૪૦)(રહ,મનહરનગર સોસાયટ

િવભાગ-૧,

ૃ ણ

િવધાલય સામે, બા ન
ુ ગર) એ કોઇ અગ ય કારણસર તા.૧૫/૧/૧૭ રાતના ૧૦/૦૦ થી તા.૧૭/૧/૧૭
સવારનાં ૯/૦૦ વા યા દર યાન કોઇપણ સમયે બા ન
ુ ગર, આનંદ

લેટની સામે, િશવમ

છતના પાઇપ સાથે વાયરો બાંધી ગળે ફાંસો ખાઇ આ મહ યા કર હતી. આ
અક માત મોત ન ધી આ

ગેની તપાસ હ.કો. ી

લેટ ખાતે

ગે બા ન
ુ ગર પોલીસે

કાશ ુ માર િવરચંદભાઇ ચલાવે છે .

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

2
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

