જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૧૫/૦૧/૨૦૧૭ રિવવાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા

ુ ગારધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૯૭/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૪૦ કસ કર , ૩૬ ય તઓને ઝડપી, ૧૪૨ લીટર
દશી દા , ૧૧ બોટલ

લીશ દા , ૬૬ વૉટર

ુ ગાર ધારા હઠળ ૦૨ કસ કર ૧૯
સાધનો કબ

લીશ દા અને ૭ બયર ટ ન કબ

ય તઓને ઝડપી રોકડ

કયા હતા. તેમજ

િપયા ૧,૦૮,૩૪૫/- અને

કયા હતા.

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૯૮/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
૧૯

ુ ગારના

ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ ૯૩

જ
ુ બ ૦૧

જ
ુ બ

ુલ

ય તની અને પાસા હઠળ ૦૧

ય તની અટકાયત કર હતી.

ુ ં ની ફર યાદઃટ

સમાચાર યાદ નં.૯૯/૧૭

ઇસન રુ : ક રુ ભાઇ ગણપતભાઇ અકબર (પટલ) (ઉ.વ.૨૩)(રહ,નીલકંઠ સોસાયટ , બાર
તા.દસકોઇ

.અમદાવાદ) એ ઇસન ર
ુ પોલીસ

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૧૩/૧/૧૭

રાતના ૯/૦૦ થી ૯/૨૦ વા યા દર યાન નારોલ
(૨૫ થી ૩૦ વષ આશરાનાં) ભેગામળ

ગામ

ુ ુઓ

ોય ના ુ ચંડોળા ખાતે અ

ક રુ ભાઇને ર ામાં બેસાડ ચ

યા

ણ

ુ ષ

ુ બતાવી ડરાવી-ધમકાવી

ક રુ ભાઇ પાસેથી રોકડ િપયા ૧૦,૦૦૦/-, મોબાઇલ કમત િપયા ૫,૦૦૦/- તથા કપડા કમત િપયા
૧૫૦૦/- મળ

ુ લ િપયા ૧૬,૫૦૦/- મ ાની

ટું કર નાસી ગયા હતા. આ

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી

એસ.ડ .રાતડા ચલાવે છે.

ચોર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૦૦/૧૭

ૃ ણનગર : જયદ પભાઇ નવનીતભાઇ

હુ ાર (રહ,રામ વાટ કા વેલ

ગામ, રં ગોલીપાક

રુ ત) એ

ૃ ણનગર પોલીસે ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૧૩/૧/૧૭ રાતના ૯/૦૦ વા યાનાં
રુ ત થી નીકળ અમદાવાદ ઠકકરનગર

ીજ થી ર

ા ભાડ કર નરોડા, િનકોલ

પાક પાસે પોતાના ભાઇના ઘર આવેલ દર યાન રોડ ઉપર ર
ની

દર

કુ વા ગયેલ દર યાન ર

રોકડ પીયા ૨,૦૦૦/- મળ
નાસી ગયો હતો. આ

ાની

ા ઉભી રાખી ર

દર રહ ગયેલ એક બેગ ક

મ
ુ ાર

ક
ુ ન બં લોઝ બંસીધર
ામાંથી

ણ બેગ મકાન

માં સોના-ચાંદ નાં દાગીનાં અને

ુ લ િપયા ૪૧,૫૦૦/- મ ા હતી તે બેગ અ

યો ર

ા ચાલક ચોર કર

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી એ.એસ.અસાર ચલાવે છે .
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પતંગની દોર થી ઇ

થતાં

ૃ ઃુ -

સમાચાર યાદ નં.૧૦૧/૧૭

પાલડ : માલતીબહન વા/ઓફ િવશાલભાઇ લંગાળ યા (ઉ.વ.૩૦)(રહ,ર વરસાઇડ પાક,

.બી.શાહ

કોલેજ પાછળ વાસણા) તા ૧૪/૦૧/૨૦૧૭ ના કલાક ૧૧/૩૦ થી ૧૧/૪૫ વા યા દર યાન ધરણીધર
ીજનાં ઉપરના ભાગે પોતાનાં હરો ડ ુ

ુ ટર ઉપર પોતાની સા ુ સાથે પસાર થઇ ર ા હતા દર યાન

પતંગની દોર માલતીબહનનાં ગળાનાં ભાગે િવટળાઇ જતાં, ગળાના ભાગે ગંભીર ઇ

થતાં, સારવાર

માટ ડો. વરાજ મહતા હો પટલમાં લઇ જતાં ફરજ પરના ડો. ી એ માલતીબહનને

ત
ૃ

હતા. આ

ગે પાલડ

પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

હર કયા

ગેની તપાસ મ.સ.ઈ. ી દ નેશભાઇ

વાલ ભાઇ ચલાવે છે .

વાહન અક માતમાં
સરદારનગર :

ૃ

ુ :-

સમાચાર યાદ નં.૧૦૨/૧૭

િવણભાઇ રિતલાલ રાઠોડ (રહ,નેહ ુ નગરના કાચા છાપરા, કવલ કચોર ની પા ળ

ુ બર
ે નગર સરદારનગર) એ સરદારનગર પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૧૪/૦૧/૧૭
બપોરના ૩/૦૦ વા યાના

મ
ુ ાર ભ

મં દરની સામે પોતાનાં િમ

રથી કોતર રુ તરફ જવાના રોડ ઉપર આવેલ જોગણી માતાના

િનતેશભાઇ

(ઉ.વ.૧૯)(રહ.નેહ નગર,

ુ બેરનગર,

સરદારનગર) સાથે મોટર સાયકલ ઉપર પાછળ બેસી પસાર થઇ ર ા હતા દર યાન અ

યા મોટર

સાયકલનાં ચાલક ર ગ સાઇડમાં

હલાદભાઇ સોલંક

રુ ઝડપે અને બેદરકાર થી મોટર સાયકલ ચલાવી લાવતાં, મોટર

સાયકલને ટ ર મારતાં, બંને જણા નીચે પડ જતાં, િનતેશભાઇને શર ર ગંભીર ઇ ઓ થતાં સારવાર
અથ િસવીલ હો પીટલ ખાતે લાવતાં ફરજ પરનાં ડૉ. ીએ િનતેશભાઇને

ૃત

હર કયા હતા. આ

ન
ુ ાની

તપાસ પો.સ.ઈ. ી એલ. .ખરાડ ચલાવે છે .

આ મહ યાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૦૩/૧૭

ૃ ણનગર : છોટ લાલ પાતીરામ રાઠોડ (રહ, પર મલ બં લોઝ, સરદાર ચોક ૃ ણનગર) એ છે લા

ણ

વષથી માનસીક ર તે બીમાર રહતા હોઇ તા.૧૩/૧/૧૭ રાતના ૧૦/૦૦ થી તા.૧૪/૧/૧૭ નાં કલાક
૭/૩૦ વા યા દર યાન કોઇપણ સમયે પોતાના ઘર
આ મહ યા કર હતી. આ

ગે

લા ટ કની દોર

પંખે બાંધી ગળે ફાંસો ખાઇ

ૃ ણનગર પોલીસે અક માત મોત ન ધી આ

ગેની તપાસ પો.સ.ઇ. ી

.ક.રાઠોડ ચલાવે છે .

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