જનસંપક અધીકાર

ારા

પોલીસ કિમશનર ીની કચેર , અમદાવાદ શહર
ટલીફોન નં બર ૨૫૬૩૩૩૩૩
કં ોલ મ ટલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૦૪/૦૬/૨૦૧૭ રિવવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબં ધી તથા

ુ ગારધારા હઠળ ઝડપાયા :-

સમાચાર યાદ નં.૧૧૫૫/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબં ધી ધારા હઠળ ૩૦ કસ કર ૨૩ ય તઓને ઝડપી, ૧૩૫૬
લીટર દશી દા અને ૬૧ બોટલ

લીશ દા કબ

ય તઓને ઝડપી રોકડ િપયા ૯૩,૮૧૦/- અને

કય છે . તેમજ

ુ ગારધારા હઠળ ૦૪ કસ કર , ૩૧

ુ ગારના સાધનો કબ

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

કયા હતા.
સમાચાર યાદ નં.૧૧૫૬/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુ લ ૨૪૬ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ .૯૩

ુ જબ

ુ જબ ૧૬ ય તઓની અને પાસા હઠળ

૦૩ ય તઓની અટકાયત કર હતી.
ચોર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૧૫૭/૧૭

વાડજ : ચં પાબેન રિતલાલ વસાવા (રહ, િવ ામ પાક ભાવસાર હો ટલ સોસાતટ , નવા વાડજ)

એ

તા.૩/૬/૧૭ નારોજ વાડજ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૧/૬/૧૭ કલાક ૫/૩૦ થી
૧૦/૪૫ વા યા દર યાન રાજપીપળાથી રા ણપ બસ ટ ડ

ુ ધીની રાજપીપળા-ભાખર

ટની બસની

ુ સાફર દર યાન કોઇ અ ણી ય ત ચં પાબેનના સોનાના દાગીના તથા રોકડ પીયા ૫૦૦/- મળ
ુલ

પીયા ૧,૨૮,૦૦૦/- મતાની ચં પાબેનના થેલામાં થી ચોર કર લઇ ગઇ છે . આ

હ.કો. ી

ુ નાની તપાસ

ુ રપાલિસહ અ તિસહ ચલાવે છે .

શાહ બાગ : દવાં ગ નટવરલાલ પટલ (રહ,મં ગલ ુ ત એપાટમે ટ, નારણ ુ રા ટલીફોન એ ચજ પાસે
નારણ ુ રા) એ શાહ બાગ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૨/૬/૧૭ સાં જના ૪/૦૦ થી
રાતના ૧૧/૪૫ વા યા દર યાન શાહ બાગ િસિવલ ક પસ પી.એમ. મ તથા
ગલીમાં રોડ ઉપર પાક કરલ પોતાની સે
ોવરમાં થી રોકડા

ાં ઝીક વોડ વ ચેની

ો ગાડ નો ડાબી સાઇડનો કાચ તોડ , અ ણી ય ત કારના

િપયા ૩૦,૦૦૦/- ચોર કર લઈ ગઈ હતી. આ

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી

.એલ.ચૌહાણ ચલાવે છે .

1

સોનાની ચેઈન ખેચી તોડ લઈ ગયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૧૫૮/૧૭

સરદારનગરઃ ભગવતીબેન વા/ઓ મફતલાલ પટલ (ઉ.વ.૩૪)(રહ,પણ ુ ંજ સોસાયટ િવભાગ-૩
ઉમેશનગરની પાછળ, કલાશ
ુ માર હાંસોલ અવસર પાટ

ુ લની બા ુ માં મેઘાણીનગર) તા.૨/૬/૧૭ સવારના ૬/૩૦ વા યાના
લોટ સામેથી પસાર થઈ ર ા હતા યાર મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ

ુ ષ ભગવતીબેન ના ગળામાં થી સોનાની ચેઈન કમત િપયા ૫૦,૦૦૦/- ખેચી તોડ લઈ નાસી ગયો
હતો. આ

ગેની ફર યાદ ભગવતીબેન પટલે સરદારનગર પોલીસ

ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ

ુ નાની તપાસ પો.ઈ. ી એચ.બી.ઝાલા ચલાવે છે .

પાણીની ટાંક માં પડ જતાં

ૃ

ુ :-

સમાચાર યાદ નં.૧૧૫૯/૧૭

દાણીલીમડા : મો.અલફઝ સ/ઓ દાનીસ રં ગરજ (ઉ.વ. ૦૩ વષ)(રહ,
દાણીલીમડા) તા.૩/૬/૧૭ બપોરનાં ૧/૦૦ વા યાનાં

ુ ફઝલનગર બો બે હોટલ

ુ માર પોતાનાં ઘર રમતા-રમતા પાણીની

ટાં ક માં પડ જતાં, સારવાર માટ તેને વા.સા.હો પટલમાં લઇ જતાં, ફરજ પરના ડો. ી.એ તેને
બપોરનાં ૧/૪૫ વા યે

ૃત

હર કય હતો. આ

ગેની તપાસ હ.કો. ી કા તીભાઇ

ું

ગે દાણીલીમડા પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ભાઇ ચલાવે છે .

આ મહ યાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૧૬૦/૧૭

દાણીલીમડા : મહશભાઇ કશવભાઇ સોલં ક (ઉ.વ.૪૩)(રહ,

નદપાક સોસાયટ દના બે કની સામે

દાણીલીમડા) એ પોતાને નોકર મળે લ ના હોય અને ચારક વષથી માનિસક તનાવમાં રહતાં હોઇ
તા.૩/૬/૧૭ કલાક ૫/૪૫ પહલા કોઇપણ સમયે પોતાના ઘર બાર ની લોખં ડની
બાં ધી ગળેફાં સો ખાઇ આ મહ યા કર લીધી હતી. આ
આ

ગેની તપાસ હ.કો. ી

ધાન

ખગાર

ીલ સાથે દોર

ગે દાણીલીમડા પોલીસે અક માત મોત નોધી

ચલાવે છે .

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