જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૦૨/૦૫/૨૦૧૭ મંગળવાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા

ુ ગારધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૯૨૩/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૨૨ કસ કર , ૨૧ ય તઓને ઝડપી,
૬૪ લીટર દશી દા , ૬૪૦ બોટલ
કયા હતા. તેમજ

લીશ દા , ૧૯૩૦ વૉટર

લીશ દા અને ૧૦૨ બીયરટ ન કબ

ુ ગારધારા હઠળ ૦૧ કસ કર ૦૧ ય તઓને ઝડપી રોકડ

ુ ગારના સાધનો કબ

િપયા ૨૫૦/- અને

કયા હતા.

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૯૨૪/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુ લ ૬૮ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ ૯૩

જ
ુ બ

જ
ુ બ ૦૫ ય તઓની અને પાસા હઠળ ૦૧

ય તની અટકાયત કર હતી.

ુ

ેરણની ફર યાદ :-

સમાચાર યાદ નં.૯૨૫/૧૭

િનકોલ : નીતાબેન તે અમરતભાઇ ધનાભાઇ કમાણીયા(રાવળ)ની િવધવા પ ની (રહ, રુ ભી રસીડ સી
િવભાગ-૦૧ િનકોલ ગામ રોડ) એ તા.૦૧/૫/૧૭ નારોજ િનકોલ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી
છે ક આશર બે માસ અગાઉ થી તા.૨૯/૪/૧૭

ધ
ુ ીનાં સમયગાળા દર યાન આરોપી (૧) રાજ િસહ

રાજ ત
ુ (રહ.મ ુર પે ોલપંપ, હરાવાડ ) (૨) પલક બારોટ અને તેનો ભાઇ
ભંજન રોડ) (૩) અમરતભાઇ દસાઇ (રહ,ત િશલા

.પી. ટર

ુ લ સામે) અને (૪) અમીત (રહ. ઇ-કોલોની,

બા ન
ુ ગર ગવમ ટ કોલોની) ભેગામળ નીતાબેનનાં પિત અમરતભાઇ (ઉ.વ.૪૦) એ યા
કુ વવા છતાં વ ુ પૈસા બળજબર થી કઢાવવા સા

ાઇઝ, ભડ

અમરતભાઇને

લીધેલા પૈસા

નથી માર નાંખવાની ધાક-

ધમક ઓ આપી આપઘાત કરવા મજ રુ કરતાં, અમરતભાઇએ તા.૨૯/૪/૧૭ રાતનાં ૯/૪૫ વા યાનાં
મ
ુ ાર પોતાના ઘર ગળે ફાંસો ખાઇ આ મહ યા કર

લીધી હતી. આ

ુનાની તપાસ પો.ઇ. ી

એન.એન.પારગી ચલાવે છે .
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ઘરફોડ :-

સમાચાર યાદ નં.૯૨૬/૧૭

વટવા : લલવીદાબેન વા/ઓ જોગી દર રાજભાર (રહ,ગંગાનગર આશા રુ રસીડ સી સામે સિવતાનગર
ની બા ુ માં વટવા) એ વટવા પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૦૧/૦૫/૧૭ ના કલાક
૧૧/૦૦ થી બપોરના ૧/૩૦ વા યા દર યાન પોતાનાં મકાન ુ ં તા ં તોડ , અ ણી ય ત મકાનમાં
વેશ કર સોના-ચાંદ ના દાગીના મળ

ુલ

િપયા ૫૮,૦૦૦/- મ ાની ચોર કર લઈ ગઇ છે. આ

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી બી. .વસાવા ચલાવે છે .

આ મહ યાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૯૨૭/૧૭

શાહ બાગ (૧) : જયંતીભાઇ બબાભાઇ રાઠોડ (ઉ.વ.૫૦)(રહ,સરકાર

અનાજ ગોડાઉનની ચાલી

શાહ બાગ) એ કોઇ અગ ય કારણસર તા.૦૧/૦૫/૧૭ ના કલાક ૦૦/૦૫ વા યાનાં
પોતાની

તે એસીડ પી લઇ આ મહ યા કર લીધી હતી. આ

ન ધી આ

ગેની તપાસ પો.સ.ઇ. ી એમ.એચ.ઝાલા ચલાવે છે.

મ
ુ ાર પોતાના ઘર

ગે શાહ બાગ પોલીસે અક માત મોત

શાહ બાગ (૨) : ધિમ ઠાબેન W/O િવનોદભાઇ પરમાર (ઉ.વ.૩૨) (રહ, ીતમ રુ ા સોસાયટ
ગીરધરનગર શાહ બાગ) એ કોઇ અગ ય કારણસર તા.૦૧/૦૫/૧૭ ના કલાક ૧૨/૦૫ વા યાનાં
પોતાના ઘર ગળે ફ ાંસો ખાઇ આ મહ યા કર લીધી હતી. આ
આ

ગે શાહ બાગ પોલીસે અક માત મોત ન ધી

ગેની તપાસ મ.પો.કિમ. ી “એફ” ડ વીઝન ચલાવે છે .

શાહ બાગ (૩) : મ બ
ુ ેન W/O

ીકાંતભાઇ ગોહ લ (ઉ.વ.૫૫)(રહ, ેમ સોસાયટ ,

ુ તા

પાછળ શાહ બાગ) એ કોઇ અગ ય કારણસર તા.૦૧/૦૫/૧૭ બપોરના ૦૨/૩૦ વા યાનાં
પોતાના ઘર ગળે ફ ાંસો ખાઇ આ મહ યા કર લીધી હતી. આ
આ

મ
ુ ાર

લેટની
મ
ુ ાર

ગે શાહ બાગ પોલીસે અક માત મોત ન ધી

ગેની તપાસ પો.સ.ઇ. ી એમ.એ.પટલ ચલાવે છે.

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