જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૦૫/૧૦/૨૦૧૬

ધ
ુ વાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા

ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૮૨૦/૧૬

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૨૧ કસ કર , ૧૮ ય તઓને ઝડપી ૪૪ લીટર દશી
દા , ૩ બોટલ

લીશ દા

અને ૧ કાર કબ

ય તઓને ઝડપી િપયા ૯,૮૫૫/- અને

કર હતી. તેમજ

ુ ગારના સાધનો કબ

ુ ગાર ધારા હઠળ ૨ કસ કર ૭

કયા હતા.

તકદાર ના પગલાં હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૮૨૧/૧૬

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

ોહ .૯૩

જ
ુ બ ુલ

જ
ુ બ ૧૭ ય તઓની અટકાયત કર હતી.

સોનાનો દોરો ખેચી તોડ લઈ ગયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૮૨૨/૧૬

વાડજઃ ધવલ કા ભાઈ પટલ (ઉ.વ.૨૪) (રહ. સ યનારાયણ સોસાયટ માધવ મોલની સામે ઠ રનગર
રોડ બા ન
ુ ગર) તા.૨/૧૦/૧૬ રાતના ૯/૧૫ વા યાના

મ
ુ ાર એ ટ વા ચલાવી શાહ ર
ુ થી ઈ કમટ

જતા ગાંધી ીજ પસાર થઈ ર ા હતા યાર કાળા રં ગના ૨૨૦ સીસી પ સર મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ
બે

ુ ષ ધવલ પટલના ગળામાંથી સોનાનો દોરો કમત િપયા ૫૦,૦૦૦/- ખેચી તોડ લઈ નાસી ગયા

હતા. આ
આ

ગેની ફર યાદ ધવલ પટલે તા.૪/૧૦/૧૬ ના રોજ વાડજ પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી છે .

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી ડ આર ગઢવી ચલાવે છે

ચાંદખેડાઃ

યામ શહા

કાલે (ઉ.વ.૨૮) (રહ. સરલ ૩૦ સોસાયટ સોમે ર મં દરની સામે મોટરા

ચાંદખે ડા) એ તા.૪/૧૦/૧૬ નારોજ ચાંદખે ડા પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા-૨૮/૯/૧૬
સાંજના ૬/૪૫ વા યા ના

ુમાર ચાંદખે ડ ા મોટરા માધવ બં લોઝ-૨ સામે થી યામના માતા કવલબહન

ચાલતા પસાર થઈ ર ા હતા યાર એક
(૩૦ થી ૩૫ વષના આશરાના) બે

ન
ુ ીકોન કં પનીના કાળા રં ગના મોટર સાયકલ ઉપર આવેલા
ુ ષ કવલબહનના ગળામાંથી સોનાની ચે ઈન કમત

૪૦,૦૦૦/- ખે ચી તોડ લઈ નાસી ગયા હતા. આ

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઈ

િપયા

ી એમ.ક.બાંગા ચલાવે છે .
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ુ ટર લીપ ખાઈ જતા

ૃ ઃુ -

સમાચાર યાદ નં.૧૮૨૩/૧૬

પાલડ ઃ હમંતભાઈ કમલકાંત શાહ (ઉ.વ.૬૪) (રહ. બે ક ઓફ ઈ ડ યા નવા શારદા મં દર રોડ વસંત
ુ ંજ પાલડ ) તા.૨/૧૦/૧૬ બપોરના ૨/૪૫ વા યાના

મ
ુ ાર મોપેડ

ુ ટર ચલાવી હરાબાગ ર વે

ોસ ગ પાસેથી પસાર થઈ ર ા હતા યાર અચાનક ઝાડ ઉપરથી વાંદરો ડાળ સાથે રોડ ઉપર પડતા
ેક મારતા

ુ ટર લીપ થઈ જતા હમંતભાઈને માથાના ભાગે ગંભીર ઈ ઓ થતા સારવાર માટ હોપ

રુ ો કર હો પીટલમાં દાખલ કરવામાં આ યા હતા. જયાં તા.૩/૧૦/૧૬ સાંજના ૬/૫૫ વાગે તેમ ુ ં
ૃ ુ િનપ

ુ ં હ .ુ આ

ગે પાલડ

પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ગેની તપાસ મ.સ.ઇ. ી

દનેશભાઈ વાલ ભાઈ ચલાવે છે .

આ મહ યાઃર વર

સમાચાર યાદ નં.૧૮૨૪/૧૬

ટ વે ટઃ (૧)

ુ બહન

નારાયણગીર

ગૌ વામી (ઉ.વ.૨૭) (રહ.સોહરાબ

કં પાઉ ડ

ુ નાવાડજ) એ કોઈ કારણસર તા.૩/૧૦/૧૬ સાંજના ૬/૦૦ વા યા પહલા રવર ટના પ ીમ કનાર
નહ

ીજ પાસે નદ માં ુ બી જઈ આ મહ યા કર હતી. આ

નોધી આ

ર વર

ગેની તપાસ પો.ઈ. ી

ગે ર વર ંટ વે ટ પોલીસે અક માત મોત

.એ.ભગોરા ચલાવે છે .

ટ વે ટઃ (૨) ચરાગ ુ માર દશરથભાઈ પટલ (ઉ.વ.૨૪) (રહ. ગામ. પ ુ ગામ, તા. િવસનગર,

જ લો-મહસાણા) એ

ગત કારણસર તા.૪/૧૦/૧૬ કલાક ૧૦/૪૦ વા યા પહલા રવર ટના પ ીમ

કનાર એલીસ ીજ પાસે ઘાટ નં. ૮ પાસે નદ માં ુ બી જઈ આ મહ યા કર હતી. આ
પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ગેની તપાસ પો.ઈ. ી

ગે ર વર ંટ વે ટ

.એ.ભગોરા ચલાવે છે .

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