જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૨૬/૦૨/૨૦૧૭ રિવવાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા

ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૪૦૨/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૫૧ કસ કર , ૪૨ ય તઓને ઝડપી, ૩૭૮ લીટર
દશી દા , ૩૮૨ બોટલ
હતી. તેમજ

લીશ દા , ૭૦ વૉટર

લીશ દા , ૩૬ બીયરટ ન અને ૦૨ કાર કબ

ુ ગાર ધારા હઠળ ૦૪ કસ કર ૨૮ ય તઓને ઝડપી રોકડ

ુ ગારના સાધનો કબ

કર

િપયા ૩,૩૦,૩૪૦/- અને

કયા હતા.

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૪૦૩/૧૭

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

ોહ .૯૩

જ
ુ બ

ુલ

જ
ુ બ ૦૮ ય તઓની અને પાસા હઠળ ૦૩

ય તઓની અટકાયત કર હતી.

ઘરફોડઃ-

સમાચાર યાદ નં.૪૦૪/૧૭

સાબરમતી :
બા ુ માં

ુ ર ગેશિસગ રામનાથિસગ

ુ શવાહ (રહ, પોરલ 100

લેટ આનંદ િવહાર સોસાયટ ની

ાગડરોડ સાબરમતી) એ તા.૨૫/૨/૧૭ નારોજ સાબરમતી પોલીસ

ટશન ખાતે ફર યાદ

નોધાવી છે ક તા.૨૨/૨/૧૭ રાતના ૧૨/૦૦ થી તા.૨૩/૨/૧૭ કલાક ૪/૦૦ વા યા દર યાન પોતાના
ઘરનાં દરવા

ુ ં તા

તોડ , અ ણી ય ત ઘરમાં

વેશ કર , િતજોર માંથી સોના-ચાંદ નાં દાગીના ુ લ

કમત િપયા ૭૯,૫૦૦/- મતાની ચોર કર લઇ ગઇ છે . આ

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી ડ.એન.સા ુ

ચલાવે છે .

સોનાની ચેઇન ખચી તોડ લઇ ગયા :-

સમાચાર યાદ નં.૪૦૫/૧૭

વટવા : િ યંકાબહન વા/ઓ અ ુ ણભાઈ શમા (ઉ.વ.૨૬)(રહ,સ કાર હો સ
નારોલ વટવા) તા.૨૫/૨/૧૭ ના કલાક ૭/૪૫ વા યાના

મ
ુ ાર નારોલ

ીરામ રસીડ સીની પાસે

ીરામ રસીડ સીની ઓફ સની

સામે રોડ ઉપરથી પસાર થતાં હતા દર યાન એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે
ગળામાંથી સોનાની ચેઇન કમત

ુ ષ િ યંક ાબહનનાં

િપયા ૧૫,૦૦૦/- ખચી તોડ લઇ ગયા હતા. આ

િ યંક ાબહન શમાએ વટવા પોલીસ

ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ

ગેની ફર યાદ

ુનાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી

એસ.એ.ગો હલ ચલાવે છે .
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ચોર :-

સમાચાર યાદ નં.૪૦૬/૧૭

.આઇ.ડ .સી.વટવા : મનહરભાઈ સોમાભાઈ પટલ (ઉ.વ.૭૦)(રહ.ગામ: પીપળાવ તા.સ
.આણંદ)એ તા.૨૫/૨/૧૭ નારોજ
તા.૧૭/૦૨/૧૭

ા

.આઇ.ડ .સી.વટવા પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક

ના કલાક ૧૧/૧૫ થી ૧૧/૩૦ વા યા દર યાન મનહરભાઇ તેમની પ ની સાથે

જશોદાનગર બસ ટ ડ થી કડ લા

ીજ

ધ
ુ ી ઓટો ર

ામાં બેસી કરલ

સ
ુ ાફર દર યાન, બંનેની નજર

કુ વી કોઇ અ ણી ય ત થેલામાં રાખેલ રોકડા પીયા ૩,૦૦,૦૦૦/- ની ચોર કર લઈ ગઇ હતી. આ
ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી એમ.એમ.ઠાકોર ચલાવે છે .

વાહનચોર ઃૃ ણનગર :

સમાચાર યાદ નં.૪૦૭/૧૭
ન
ુ ીલભાઇ શીવ ભાઇ પટલ (રહ,આકાશગંગા બં લોઝ, સો ુ ં બં લોઝની સામે, રાિધકા

પાકની બા ુ માં નરોડા) એ તા.૨૪/૨/૧૭ રાતના ૧૦/૦૦ વા યાના
ઈનોવા ગાડ નંબર

-૦૧-ક.એ-૭૦૬૬ કમત

િપયા ૩,૦૦,૦૦૦/- પાક કર હતી.

તા.૨૫/૨/૧૭ સવારનાં ૯/૦૦ વા યા દર યાન થઇ હતી. આ
ૃ ણનગર પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ

મ
ુ ાર પોતાના ઘર ન ક પોતાની
ગેની ફર યાદ

ુનીલભાઇ પટલે

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી એફ.એલ.રાઠોડ ચલાવે છે .

આ મહ યાઃરવર

ની ચોર

સમાચાર યાદ નં.૪૦૮/૧૭

ટ વે ટઃ અરિવદ જયરામભાઇ પરમાર (ઉ.વ.૨૫)(રહ,ચા ડું ાચોક ખોડ યારનગર પીરાણા રોડ

બહરામ રુ ા) એ અગ ય કારણસર તા.૨૫/૨/૧૭ ના કલાક ૧૨/૨૦ વા યા પહલા કોઇપણ સમયે
ર વરફ ટ નદ ના

ૂવ કનાર વોકવે ન ક પાણીમાં ુ બી જઈ આ મહ યા કર હતી. આ

વે ટ પોલીસે અક માત મોત ન ધી, આ

ચાંદખેડા : ક પેશ ુ માર

ગેની તપાસ હ.કો. ી

ગે રવર ટ

ં ૂ ભાઇ કરશનભાઇ ચલાવે છે.

શ
ુ ાલભાઇ વાઘેલા (ઉ.વ.૪૫)(રહ, હરાધન હલસીયોન, ચાંદખેડા) એ અગ ય

કારણસર તા.૨૫/૨/૧૭ સાંજના ૭/૩૦ વા યા પહલાં કોઇપણ સમયે પોતાના ઘર પંખા સાથે

ુપ ો

બાંધી ગળે ફાંસો ખાઇ આ મહ યા કર હતી. આ

ગેની

તપાસ મ.સ.ઇ. ી મ ુ

કા

ગે ચાંદખેડા પોલીસે અક માત મોત ન ધી, આ

ચલાવે છે .

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