જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૫

ુ વાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા

ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૬૨૫/૧૫

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૯૫ કસ કર ૭૬ ય તઓને ઝડપી ૨૯૫ લીટર દશી
દા , ૭૯૪ બોટલ

લીશ દા અને ૪૦૯ બયર ટ ન અને ૧ લોડ ગ ર

ધારા હઠળ ૩ કસ કર ૬ ય તઓને ઝડપી રોકડ િપયા ૩,૭૬૫/- અને

ા કબ

ુ ગારના સાધનો કબ

તકદાર ના પગલાં હઠળ ઝડપાયાઃ-

૧૭૭ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ .૯૩

ુ
જબ

ુલ

ુ
જબ
૨૩ ય તઓની અટકાયત કર હતી.

ેરણની ફર યાદઃ-

સાબરમતીઃ

કયા હતા.

સમાચાર યાદ નં.૨૬૨૬/૧૫

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

ુ

ુ ગાર

કર હતી. તેમજ

સમાચાર યાદ નં.૨૬૨૭/૧૫

વણભાઈ

દવિસહ સોલંક

(ઉ.વ.૪૫)(રહ. બળદવનગર ઓ.એન. .સી.સામે

સાબરમતી) પાસેથી ફ ીકશન ુ કામ કરાવી હાદ ક પટલ નામના માણસે

મોટરા

ણ મહ નાનો પગાર નહ આપી

તીવાચક શ દો બોલી માર નાખવાની ધમક આપતા હોવા ુ ચી ીમાં લખી

વણભાઈએ તા.૯/૧૨/૧૫

કલાક ૦૦/૩૦ થી કલાક ૫/૦૦ વા યા દર યાન પોતાના ઘર છતની લોખંડની પાઈપમાં વાયર બાંધી
ગળે ફાંસો ખાઈ આ મહ યા કર હતી. આ

ગે

વણભાઈના

સાબરમતી પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ

ુ

િવશાલ સોલંક એ તા.૩૦/૧૨/૧૫ નારોજ

ગેની તપાસ મદદનીશ પોલીસ કિમશનર

ી એસ.સી

એસ ટ .સેલ ચલાવે છે .
અપહરણઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૬૨૮/૧૫

સરદારનગરઃ કરણબહન દામોદરભાઈ શાહ (ઉ.વ.૧૬) (રહ.નોબલનગર
તા.૨૭/૧૨/૧૫ રાતના ૧૦/૦૦ વા યાના
કરવાની લાલચ આપી લલચાવી ફોસલાવી

ુ બેરનગર સરદારનગર) ને

ુ
માર
ઘર ના ક રહતો આરોપી રિવ જમનાબહન સ ધી લ ન
રકમ કરવાના ઈરાદ ઘર ન કથી ભગાડ લઈ ગયો છે . આ

ુ
ગેની ફર યાદ કરણબહનની માતા મ બહન
શાહ તા.૩૦/૧૨/૧૫ નારોજ સરદારનગર પોલીસ ટશન
ખાતે નોધાવી છે . આ
ુ
વેજલ રઃ

ુ
નાની
તપાસ પો.ઈ. ી વી આર પટલ ચલાવે છે .

ણાબહન હર ભાઈ સોલંક (ઉ.વ.૧૪) (રહ.વાઘા કો પલે

ને તા.૩૦/૧૨/૧૫ કલાક ૬/૦૦ વા યાના
ફોસલાવી

િવણનગર

ુ
માર
ઘર ના ક રહતો આરોપી

રકમ કરવાના ઈરાદ ઘર ન કથી ભગાડ લઈ ગયો છે . આ

િપતા હર ભાઈ સોલંક એ વેજલ રુ પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ

ુ તાનગર વાસણા)

ુ ો બંગાળ લલચાવી

ગેની ફર યાદ

નાબહના

ુ
નાની
તપાસ પો.ઈ. ી એ બી

વાળંદ ચલાવે છે .
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છે તરપ ડ ની ફર યાદઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૬૨૯/૧૫

આઈડ સી વટવાઃ ચરા ુ હષ ુ માર છ બર (ઉ.વ.૩૦) (રહ.ગો ડન હોમ
થલતેજ) એ તા.૩૦/૧૨/૧૫ નારોજ
સ ટ બર ૨૦૧૫ થી આજદ ન

આઈડ સી વટવા પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક માહ
ુ
ધીના
સમયગાળા દર યાન આરોપી હષદભાઈ કાંતીભાઈ પટલ

(રહ.કનાવતી પાક સી.ટ .એમ) અને બી
ુ
ટ બની
સામે મંથન ઈ ડ

ુ ારા પાછળ એસ. .હાઈવે

પાંચ ય તઓએ ભેગા મળ

આઈડ સી વટવા ફઝ-૧ ચોકસી

ઝ એ ટટ ખાતે ચરા ુ છ બરએ નોધાવેલ શેડ નંબર-૨

િપયા ૭,૦૦,૦૦૦/- આ યા હતા

કુ કરાવવા પેટ

શેડ આરોપીઓએ બી ને વેચી દઈ ચરા ુ છ બરને નહ આપી ક

પૈસા પરત નહ કર છે તરપ ડ અને િવ ાસઘાત કય છે . આ

ુ
નાની
તપાસ પો.સ.ઈ. ી એમ એમ ઠાકોર

ચલાવે છે .

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