જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૧૦/૧૨/૨૦૧૬ શિનવાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા

ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૨૮૫/૧૬

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૨૨ કસ કર , ૧૦ ય તઓને ઝડપી ૧૫૯ લીટર
દશી દા , ૩૦ બોટલ
હતી. તેમજ
કબ

લીશ દા , ૧૦૦ વાટર

લીશ દા , ૩ બયર ટ ન અને ૧ કાર કબ

ુ ગાર ધારા હઠળ ૧ કસ કર ૨ ય તઓને ઝડપી િપયા ૨૧૫૦/- અને

કર

ુ ગારના સાધનો

કયા હતા.

તકદાર ના પગલાં હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૨૮૬/૧૬

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

ોહ ૯૩

ુજબ ુ લ

ુજબ ૨૫ ય તઓની અને પાસા હઠળ ૧

ય તની અટકાયત કર હતી.

ઘરફોડઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૨૮૭/૧૬

એલીસ ીજઃ

તે ભાઇ બા લ
ુ ાલ

પતી (રહ.પંચશીલ

કલવ

િુ વધા રોડ પાલડ ) એ

તા.૧૦/૧૨/૧૬ નારોજ એલીસ ીજ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૮/૧૨/૧૬ રાતના
૮/૩૦ થી તા.૯/૧૨/૧૬ સવારના ૭/૦૦ વા યા દર યાન એલીસ ીજ ઇ કોન કવેર મહાલ મી શાક
માકટ ખાતે આવેલ પોતાની

ુ કાન નંબર-૯ ના ઇ ટર લોક તોડ અ ણી ય ત

ુ કાનમાંથી સોનાની િવટ કમત િપયા ૨૦,૦૦૦/-, સોનાનો
૨૦,૦૦૦/-, સમસંગ કંપનીનો મોબાઇલ ફોન કમત
( માં ૫૦૦ ના દરની
લઇ છે . આ

રામોલઃ સંગીતાબહન વા/ઓ
ડાયમંડની બા ુ મા

જ ચોક

શ એવ ય-૨

સાયકલ ઉપર આવેલ બે

ુ લ િપયા ૩,૯૦,૫૦૦/- મતાની ચોર કર

લેટ

સમાચાર યાદ નં.૨૨૮૮/૧૬

કશોરભાઇ ચાંપાનેરા (ઉ.વ.૩૬) (રહ.વેરોના રસીડ સી હ ર
ર
ુ ત) તા.૮/૧૨/૧૬ રાતના ૯/૧૫ વા યાના
સામેથી પસાર થઈ ર ા હતા યાર નંબર

મ
ુ ાર વ ાલ

ણ

ૃદાવન

લેટ વગરની એક મોટર

ુ ષ સંગીતાબહનના ગળામાંથી સોનાની ચેઈન કમત િપયા ૧૫,૦૦૦/- અને

સોનાનો હાર કમત િપયા ૨૦,૦૦૦/- મળ
હતા. આ

િપયા ૩,૫૦,૦૦૦/-

ન
ુ ાની તપાસ.પો.ઈ. ી બી એસ રબાર ચલાવે છે .

સોનાની ચેઈન ખેચી તોડ લઈ ગયાઃ-

વાટ કા

વેશ કર

ગ
ુ ટ અને સોનાની વાસંળ કમત િપયા

િપયા ૫૦૦/- અને રોકડ

ુ ની નોટ િપયા ૪૦,૦૦૦/-) મળ

ુ કાનમાં

ુ લ કમત િપયા ૩૫,૦૦૦/- ખેચી તોડ લઈ નાસી ગયા

ગેની ફર યાદ સંગીતાબહન ચાંપાનેરાએ રામોલ પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ

ન
ુ ાની

તપાસ પો.ઈ. ી પી આઈ સોલંક ચલાવે છે .
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વાહન અક માતમાં

ૃ ઃુ -

સમાચાર યાદ નં.૨૨૮૯/૧૬

સરદારનગરઃ આકાશ સંજયભાઇ વાધેલા (રહ. રમેશદ

કોલોની સરદારનગર) એ તા.૯/૧૨/૧૬

નારોજ સરદારનગર પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૧/૧૨/૧૬ કલાક ૭/૪૦ વા યાના
મ
ુ ાર રાધાબહન

ન
ુ ભાઇ વાધેલા (ઉ.વ.૮૦) (રહ.ઇ ીનગરના છાપરા રિવ પે ોલ પંપ પાસે) ઘર

ન કથી પસાર થઈ ર ા હતા યાર એક મોટર સાઇકલ નંબર
સાયકલ

૧૮ એમ ૮૬૧૩ ના ચાલક મોટર

રુ ઝડપે અને બેદરકાર થી ચલાવી રાધાબહનને ઠ ર મારતા સારવાર દર યાન તા.૮/૧૨/૧૬

સાંજના ૬/૫૦ વાગે રાધાબહન ુ

ૃ ુ િનપજ ું હ ુ. આ

ન
ુ ાની તપાસ.પો.સ.ઈ. ી એલ

ખરાડ

ચલાવે છે .

સાતમા માળે થી પડ જતા
મણીનગરઃ

ૃ ઃુ -

સમાચાર યાદ નં.૨૨૯૦/૧૬

દલીપભાઈ ઉફ દલપતભાઈ કશવભાઈ પરમાર (ઉ.વ.૬૦) (રહ.મન ર
ુ ની ચાલી

અમરાઈવાડ ) તા.૯/૧૨/૧૬ સાંજના ૫/૩૦ વા યાના

મ
ુ ાર વાિમનારાયણ મં દર રામબાગ

યામ

સાઈ સાઈટ ઉપર સાતમા માળે કામ કરતા હતા યાર સાતમા માળે થી નીચે પટકાઈ જતા ગંભીર ઈ ઓ
થતા તેમ ુ

ૃ ુ િનપજ ું હ ુ. આ

ગે મણીનગર પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ગેની તપાસ

પો.સ.ઈ. ી પી એસ ખરાડ ચલાવે છે .

આ મહ યાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૨૯૧/૧૬

શહરકોટડાઃ ઉવશીબહન ડો\ઓ દ લીપભાઇ રાઠોડ (ઉ.વ.૧૯) (રહ.

બકાનગરની ચાલી નરોડા રોડ

સૈજ રુ બોઘા) એ કોઈ કારણસર તા.૯/૧૨/૧૬ સાંજના ૫/૦૦ વા યાના

મ
ુ ાર પોતાના ઘર પોતાની

તે પોતાના શર ર ઉપર શર ર કરોસીન છાંટ સળગી જઇ આ મહ યા કર હતી. આ
પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ગેની તપાસ પો.સ.ઇ

ી

ગે શહરકોટડા

.એ.બારોટ ચલાવે છે .

રવર ટ વે ટઃ િમલન મહ ભાઈ (ઉ.વ.૨૮) (રહ. ખસી રુ ા, રાય રુ દરવા

બહાર,

ખાડ યા) એ

અગ ય કારણસર તા.૯/૧૨/૧૬ કલાક ૧૦/૧૦ વા યા પહલા કોઈપણ સમયે સાબરમતી નદ પ ીમ
છે ડ ર પ નંબર-૩ પાસે સાબરમતી નદ ના પાણીમાં ુ બી જઈ આ મહ યા કર હતી. આ
વે ટ પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ગે રવર ટ

ગેની તપાસ હ.કો. ી હસ ખ
ુ ભાઇ મગનભાઇ ચલાવે છે .

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