જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૧૬/૦૪/૨૦૧૬ શિનવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી ધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૭૦૪/૧૬

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૨૧ કસ કર , ૧૬ ય તઓને ઝડપી ૧૦૮ લીટર
દશી દા દા કબ

કય હતો.

તકદાર ના પગલાં હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૭૦૫/૧૬

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

ોહ ૯૩

ુલ
ુ
જબ

ુ
જબ
૧૮ ય તઓની અટકાયત કર હતી.

અપહરણની ફર યાદઃ-

સમાચાર યાદ નં.૭૦૬/૧૬

શાહ બાગઃ ભારતીબહન િવનોદભાઇ પટણી (ઉ.વ.૧૫) (રહ.બળ યાદવના ટકરાના છાપરા, મંગલપા ડ
હોલની સામે પંચવટ ચાર માળ યા ઓઢવ) ને તા.૧૩/૪/૧૬ બપોરના ૧૨/૩૦ વા યાના
ન ક રહતો આરોપી આકાશ િ તમભાઇ શાહ બાગ અસારવા, બાલભારતી

ુ લ સામે ચમન રા
ુ પં પીગ

ટશનના ક પાઉ ડ ન કથી લ ન કરવાની લાલચ આપી લલચાવી ફોસલાવી
ભગાડ લઈ ગયો છે . આ

ુ
નાની
તપાસ પો.ઇ. ી ક.ક.દસાઇ ચલાવે છે .

સરદારનગરઃ રોશનીબહન છગનભાઈ ઓડ (ઉ.વ.૧૪) (રહ.રમેશદ
તા.૩૧/૩/૧૬ કલાક ૮/૦૦ વા યાના

કોલોની ભીલવાસ સરદારનગર) ને

ુ
માર
ઘર ન ક રહતો આરોપી િવજય દયારામ કોળ આ ય

બંગલોઝ ન કથી લ ન કરવાની લાલચ આપી લલચાવી ફોસલાવી

રકમ કરવાના ઇરાદ ભગાડ લઈ

ગેની ફર યાદ રોશનીબહનની માતા લીલાબહન ઓડએ તા.૧૫/૪/૧૬ નારોજ

સરદારનગર પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી છે. આ

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

ઘરફોડઃુ
બા નગરઃ

રકમ કરવાના ઇરાદ

ગેની ફર યાદ ભારતીબહનના િપતા િવનોદભાઇ પટણીએ તા.૧૫/૪/૧૬

નારોજ શાહ બાગ પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ

ગયો છે . આ

ુ
માર
ઘર

સમાચાર યાદ નં.૭૦૭/૧૬
ે
દપભાઈ રણછોડભાઈ પટલ (રહ. શ કત ફલટ

ુ રાત હાઉસ ગ બોડ હર ભાઈ ફાફડા
જ

ુ
ુ
વાળાની સામે બા નગર
) એ બા નગર
પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા ૧૪/૪/૧૬ રાતના
૯/૦૦ થી તા.૧૫/૪/૧૬ સવારના ૭/૧૫ વા યા દર યાન પોતાના મકાનના રસોડાના દરવા
અ ણી ય ત ઘરમાં

વશ
ે કર િતજોર માંથી સોના ુ મંગળ ુ

કમત િપયા ૭૦૦૦/- અને રોકડ િપયા ૨,૧૦,૦૦૦/- મળ
લઈ ગઈ છે . આ

ુ તા

તોડ

કમત િપયા ૩૦૦૦૦/-, સોનાની વ ટ

ુ લ િપયા ૨,૪૭,૦૦૦/- મતાની ચોર કર

ુ
નાની
તપાસ પો.સ.ઇ ી એસ.એ.પટલ ચલાવે છે .
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વાહનચોર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૭૦૮/૧૬

ે
ગાયકવાડ હવલીઃ

ુ લાહખાન પઠાણ (રહ.ભોઈવાડો બચરઘાં
ે
ચીના ડલાની બા ુ માં

ુ ફખાન
ુ
અ

ુ ) એ તા ૧૦/૪/૧૬ બપોરના ૩/૩૦ વાગે જમાલ ર
ુ દરવા
જમાલ ર
નંબર
આ

.ુ શાળા સામે પોતાની ઓટો ર ા

૧ ડ વાય ૮૬૮૯ કમત િપયા ૯૦,૦૦૦/- પાક કર હતી.
ે
ગની
ફર યાદ

નોધાવી છે . આ

ની ચોર એક કલાકમાં થઈ હતી.

ુ ફખાન
ુ
ે
પઠાણે તા.૧૫/૪/૧૬ નારોજ ગાયકવાડ હવલી
પોલીસ

ુ
નાની
તપાસ પો.સ.ઇ

ી વી

ટશન ખાતે

ુ પાડવી ચલાવે છે .

આ મહ યાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૭૦૯/૧૬

એલીસ ીજઃ અશોકભાઈ ભગવાનદાસ મકવાણા (ઉ.વ.૪૦) (રહ.
કારણસર તા.૧૪/૪/૧૬ કલાક ૧૧/૦૦ વા યાના

બેડકર કોલોની

બાવાડ ) એ કોઈ

ુ
માર
પોતાના ઘર ઝેર દવા પી લીધી હતી. સારવાર

માટ વા.સા.હો પીટલમાં દાખલ કરવામાં આ યા હતા. જયાં સારવાર દર યાન રાતના ૧૧/૪૫ વાગે
તેમ ું

ૃ ુ િનપજ ુ ં હ ુ. આ

ગે એલીસ ીજ પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ગેની તપાસ

પો.સ.ઈ. ી ડ ડ વસાવા ચલાવે છે .
શહરકોટડાઃ અરિવદભાઈ અશોકભાઈ પટણી (ઉ.વ.૨૦) (રહ.બોરડ વડનગરના છાપરાં ભગવતીનગરની
ુ ) એ કોઈ કારણસર તા.૧૪/૪/૧૬ રાતના ૮/૦૦ વા યાના
સામે પંડ તનગરની બા ુ માં સરસ ર
પોતાના ઘર પંખ ાના

કમાં
સાડ બાંધી ગળે ફાંસો ખાઈ આ મહ યા કર હતી. આ
ુ

પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ુ
માર

ગે શહરકોટડા

ગેની તપાસ હ.કો. ી વાલસંગભાઈ મલાભાઈ ચલાવે છે .

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