જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૦૬/૦૩/૨૦૧૭ સોમવાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા

ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૪૬૬/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૭૨ કસ કર , ૬૪ ય તઓને ઝડપી, ૪૦૬ લીટર
દશી દા , ૨૨૭ બોટલ
ુ ટર કબ

લીશ દા , ૧૧૬ વાટર

કયા હતા. તેમજ

૩,૬૭,૦૭૦/- અને

લીશ દા , ૩૭૧ બીયરટ ન, ૦૧ ર

ા અને ૦૨

ુ ગારધારા હઠળ ૧૭ કસ કર ૧૨૬ ય તઓને ઝડપી રોકડ

ુ ગારના સાધનો કબ

િપયા

કયા હતા.

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૪૬૭/૧૭

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

ોહ .૯૩

જ
ુ બ

ુલ

જ
ુ બ ૧૪ ય તઓની અટકાયત કર હતી.

ઘરફોડ :-

સમાચાર યાદ નં.૪૬૮/૧૭

આનંદનગર : નર ભાઈ ક યાણભાઈ રાડ યા (ઉ.વ.૬૦)(રહ, યામલ રો હાઉસ-૨, યામલ ચાર ર તા
પાસે સેટ લાઈટ) એ આનંદનગર પોલીસ

ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૪/૩/૧૭ રાતનાં

૧૦/૩૦ થી તા.૫/૩/૧૭ સવારનાં ૧૦/૩૦ વા યા દર યાન યામલ ચાર ર તા પાસે, શા ીલા આકટ,
ુ કાન નંબર-૧૦ માં આવેલ પેશયલ
ય ત ુ કાનમાં

વેશ કર , ુ કાનના

ોસર નામની પોતાની

ુ કાનની બાર ની

ીલ કાપી, અ ણી

ોવર માંથી રોકડ પીયા ૬૦,૦૦૦/- ચોર કર લઇ ગઇ છે . આ

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી વી.એન.ચૌધર ચલાવે છે.

ચોર :નવરં ગ રુ ા :

સમાચાર યાદ નં.૪૬૯/૧૭
કુ શ જયંતીલાલ ચૌધર (ઉ.વ.૪૦)(રહ,સમાન

લેટ, વ તીક સોસાયટ , નવરં ગ રુ ા)

એ તા.૫/૩/૧૭ નારોજ નવરં ગ રુ ા પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૧/૩/૧૭ સાંજનાં
૬/૫૦ થી ૬/૫૫ વા યા દર યાન નવરં ગ રુ ા મીઠાખળ છ ર તા ન ક આવેલ મેડ સ

હો પટલની

પાસે આવેલ પાણી રુ ની લાર ન ક પાક કરલ પોતાની એ ટવાની ડક માંથી અ ણી ય ત રોકડ
િપયા ૫,૦૦,૦૦૦/-

કુ લ કનવાસનાં કવરની ચોર કર લઇ ગઇ છે . આ

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી

બી.ક.ગો વામી ચલાવે છે .
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વાહન ચોર :-

સમાચાર યાદ નં.૪૭૦/૧૭

સરખેજ : િન ુ ંજભાઈ જશવંતભાઈ ખંધાર (રહ,
તા.૨/૩/૧૭ ના કલાક ૧/૩૦ વા યાનાં
ગાડ નંબર

ુ પ રસીડ સી ધરણીધર દરાસરની પા ળ વાસણા)

મ
ુ ાર સરખેજ ઉ લા હોટલની આગળ રોડ પોતાની આઈવા

.૦૧.ઇ.ટ .૨૨૬૬ કમત િપયા ૨૮,૦૦,૦૦૦/- પાક કર હતી.

ની ચોર ૧૦ મીનીટમાં

થઇ હતી. આ

ગેની ફર યાદ િન ુ ં જભાઇ ખંધાર તા.૫/૩/૧૭ નારોજ સરખેજ પોલીસ ટશન ખાતે

નોધાવી છે. આ

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી ડ .એસ.ઈસરાણી ચલાવે છે .

દાઝી જતાં

ુ :-

ૃ

સમાચાર યાદ નં.૪૭૧/૧૭

મેઘાણીનગર : લીલાબેન વા/ઓ રમણભાઇ દં તાણી (રહ, લમ વાટસ, પતરાવાળ ચાલી ચમન રુ ા
મેઘાણીનગર) તા.૪/૩/૧૭ ના કલાક ૧૨/૩૦ વા યાના
બનાવતા હતા દર યાન

મ
ુ ાર પોતાના ઘર

ાઇમસ ઉપર ખાવા ુ ં

ાઇમસ અચાનક ફાટતાં, લીલાબેન શર ર ગંભીર ર તે દાઝી જતાં સારવાર અથ

તેમને િસિવલ હો પટલ લઇ જતા, સારવાર દર યાન બપોરનાં ૧/૨૫ વાગે તેમ ુ ં
ગે મેઘાણીનગર પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ુ હ ુ. આ

ગેની તપાસ પો.સ.ઇ. ી વાય.પી.પટલ ચલાવે છે.

આ મહ યાઃરવર

ૃ ુ િનપ

સમાચાર યાદ નં.૪૭૨/૧૭

ટ (વે ટ) : (૧) મનોજભાઇ ગીર શભાઇ ચૌહાણ (ઉ.વ.૨૨) અને (૨)

ચૌહાણ (ઉ.વ.૨૭)(બંને રહ,સરદાર

ીજ

.ુ હ થ

વાટસ જમાલ રુ ) તા.૪/૩/૧૭ રાતના ૧૧/૧૦

વા યા પહલાં કોઇપણ સમયે સાબરમતી નદ ના પ ીમ કનાર સરદાર
અગ ય કારણસર સાબરમતી નદ ના પાણીમાં
ૃ ુ િનપ યા હતા. આ

હ.કો. ી

ં ૂ ભાઇ કરશનભાઇ ચલાવે છે .

ીજ ઉપરથી મનોજભાઇએ કોઇ

ુ બી જઈ મરણ જવા સા

કાશભાઇએ પણ મનોજભાઇને બચાવવા સા નદ માં પડ ુ
જવાથી

કાશભાઇ ગીર શભાઇ

પડ ુ

કુ તાં તેમનાં ભાઇ

કુ તાં બંને ભાઇઓનાં નદ નાં પાણીમાં ુ બી

ગે રવર ટ(વે ટ) પોલીસે અક માત મોત ન ધી આ

(૨) નરશ ુ માર જયંતીભાઇ મકવાણા (ઉ.વ.૨૨)(રહ,િસહોર

વ ણી પાટ

ગેની તપાસ

તા.િસહોર

(કાંકરજ)

.બનાસકાંઠા) તા.૫/૩/૧૭ સાંજના ૬/૪૫ વા યા પહલાં કોઇપણ સમયે સાબરમતી નદ ના પ ીમ
કનાર વ લભ સદન પાછળના ભાગે રવર ંટ વોક-વે પગથીયા નં-૩૧ પાસે કોઈ અગ ય કારણસર
સાબરમતી નદ ના પાણીમાં ુ બી જઈ આ મહ યા કર હતી. આ
મોત ન ધી આ

ગે રવર ટ(વે ટ) પોલીસે અક માત

ગેની તપાસ હ.કો. ી રામિસગભાઇ નંદર યાભાઇ 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/)

