જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૧૮/૦૪/૨૦૧૭ મંગળવાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા

ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૮૧૧/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૨૮ કસ કર , ૨૮ ય તઓને ઝડપી,
૩૫૬ લીટર દશી દા , ૨૮ બોટલ

લીશ દા અને ૧

ુ ટર કબ

કસ કર ૩ ય તઓને ઝડપી રોકડ િપયા ૧૧,૩૦૦/- અને

ક ુ હ ુ. તેમજ

ુ ગારના સાધનો કબ

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

ુ ગાર ધારા હઠળ ૨
કયા હતા.

સમાચાર યાદ નં.૮૧૨/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુ લ ૧૬૯ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ ૯૩

જ
ુ બ

જ
ુ બ ૨૮ ય તઓની અટકાયત કર હતી.

ઘરફોડઃ-

સમાચાર યાદ નં.૮૧૩/૧૭

સોલા હાઈકોટઃ હ નાબહન રસમીકાંતભાઇ જોશી (રહ. રામબાગ આવાસ યોજના ઔડાના મકાન
ચાંદલોડ યા) એ સોલા હાઈકોટ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૧૭/૪/૧૭ કલાક ૧/૦૦
થી સવારના ૬/૦૦ વા યા દર યાન પોતાના મકાનના દરવા નો ન ુ ચો તોડ અ ણી ય ત ઘરમાં
વેશ કર સોના-ચાંદ ના દાગીના કમત િપયા ૩૭,૦૦૦/- અને રોકડ િપયા ૨૫,૦૦૦/- મળ
િપયા ૬૨,૦૦૦/- મતાની ચોર કર લઇ ગઈ છે . આ

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી

ુલ

.આર.ભાચકન

ચલાવે છે .

ચોર ઃસરખેજઃ

સમાચાર યાદ નં.૮૧૪/૧૭
તાપિસહ બહા ુ ર િસહ ગોહ લ (ઉ.વ.૫૮) (રહ.ગામ- ુ કડ તા કુ ો-ઘોઘા

તા.૧૬/૪/૧૭ સાંજના ૬/૩૦ વા યાના

મ
ુ ાર ફ યાટ

લો-ભાવનગર)

વી પેસે જર ગાડ માં બેસી પસાર થઈ ર ા હતા

યાર ગાડ માં બેઠ લ અ ણી ચાર ય તઓએ ગાડ ના ચાલકની મદદગાર થી

તાપિસહની નજર

કુ વી

થેલામાંથી રોકડ િપયા ૧,૦૨,૦૦૦/- કાઢ લઈ ગાડ ના ટાયરમાં હવા ઓછ થઈ ગઈ છે એટલે હવા
ભરાવવી પડશે તેમ કહ
ગેની ફર યાદ

તાપિસહને મકરબા દ ય ભા કર સામે ગાડ માંથી ઉતાર નાસી ગયા હતા. આ

તાપિસહ સરખેજ પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી

ડ .એસ.ઈસરાણી ચલાવે છે .
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વાહન ચોર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૮૧૫/૧૭

પાલડ ઃ િનરાલીબહન વા/ઓ ચંદનભાઇ ઠાકોર (રહ.

જ
ુ રાત સોસાયટ

િુ વધા શોિપગ સે ટર પાછળ

પાલડ ) એ તા.૧૨/૪/૧૭ કલાક ૦૦/૩૦ વાગે રહણાંક ન ક પોતાની વેગન આર કાર નંબર
એચએલ ૮૧૭૩ કમત
દર યાન થઈ હતી. આ
ટશન ખાતે નોધી છે . આ

દાઝી જતા

િપયા ૧,૨૫,૦૦૦/- પાક કર હતી.

ની ચોર સવારના ૧૦/૦૦ વા યા

ગેની ફર યાદ િનરાલીબહન ઠાકોર તા.૧૭/૪/૧૭ નારોજ પાલડ પોલીસ
ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી એમ.એમ.િસ ધી ચલાવે છે .

ૃ ઃુ -

સમાચાર યાદ નં.૮૧૬/૧૭

આઈડ સી વટવાઃ

આઈસીડ વટવા િવઝોલ ગામ સામે િવનોબાભાવેનગર ખાતે તા.૧૪/૪/૧૭

સાંજના ૭/૦૦ વા યાના

મ
ુ ાર ઘરમાં ગેસનો બાટલો લકજ થતા ભડકો થતા ધનરાજિસહ

રાઠોડ (ઉ.વ.૮) આખા શર ર દા

જતા સીવીલ હો પીટલમાં દાખલ કરવામાં આવેલ હતો.

દરમયાન તા.૧૭/૪/૧૭ કલાક ૧૧/૪૫ વાગે
અક માત મોત નોધી આ

ૃ ુ િનપ

ુ ં હ ુ. આ

ગે

યાં સારવાર

આઈડ સી વટવા પોલીસે

સમાચાર યાદ નં.૮૧૭/૧૭

ટ ઈ ટઃ ભરતભાઇ દયારામભઇ વચેટા (ઉ.વ.૩૫) (રહ.

બર કોલોની

બા ન
ુ ગર) એ અગ ય કારણસર તા.૧૬/૪/૧૭ રાતના ૧૦/૦૦ વા યા પહલા
નદ માં પડ ુ

ુ યંતિસહ

ગેની તપાસ પો.સ.ઈ. ી વી.એન વાઘેલા ચલાવે છે .

આ મહ યાઃરવર

૦૧

કુ આ મહ યા કર હતી. આ

ગેની તપાસ હ.કો. ી

ગે રવર

િતક શાકમાકટ

ભ
ુ ાષ ીજ સાબરમતી

ટ ઈ ટ પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

િવણભાઇ અરખાભાઇ ચલાવે છે .

નરોડાઃ પી શ
ુ ભાઇ રમેશભાઇ િવરપર યા (ઉ.વ.૨૭) (રહ. પાયલનગર ચ

જ
ુ ડર ની સામે નરોડા) એ

બમાર થી કંટાળ તા.૧૭/૪/૧૭ કલાક ૧૧/૩૦ થી ૧૨/૦૦ વા યા દર યાન પોતાના ઘર ગળે ફાંસો
ખાઈ આ મહ યા કર હતી. આ
કશાભાઇ

ગે નરોડા પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ગેની તપાસ મ.સ.ઈ. ી

ર
ુ ાભાઇ ચલાવે છે .

અમરાઇવાડ ઃ ચં ુ

કા

ઠાકોર (ઉ.વ.૫૦) (રહ-લાલિસગની ચાલી ચા ડુ ાનગર અમરાઇવાડ ) એ

બમાર થી કંટાળ તા.૧૭/૪/૧૭ કલાક ૧૧/૦૦ વા યાના
કર હતી. આ

મ
ુ ાર પોતાના ઘર ગળે ફાંસો ખાઈ આ મહ યા

ગે અમરાઇવાડ પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ગેની તપાસ હ.કો. ી ગોમ ભાઈ

લા ભ
ુ ાઈ ચલાવે છે .

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