જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૦૬/૦૪/૨૦૧૬

ુ વાર
ધ

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા

ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૬૩૫/૧૬

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૨૮ કસ કર , ૨૧ ય તઓને ઝડપી ૧૦૧ લીટર
દશી દા , ૦૨ બોટલ ઇ લીશ દા અને ૧૨ બયર ટ ન કબ
કસ કર ૦૨ ય તઓને ઝડપી, રોકડ િપયા ૩૦૦/- અને

કયા હતા. તેમજ
ુ ગારના સાધનો કબ

તકદાર ના પગલાં હઠળ ઝડપાયાઃ-

ુ ગાર ધારા હઠળ ૦૧
કયા હતા.

સમાચાર યાદ નં.૬૩૬/૧૬

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

ોહ .૯૩

ુલ
ુ
જબ

ુ
જબ
૦૮ ય તઓની અને પાસા હઠળ ૦૪

ય તઓની અટકાયત કર હતી.
ુ
નની
કોિશશની ફર યાદમાં

ુ
નની
કલમનો ઉમરોઃ
ે -

સમાચાર યાદ નં.૬૩૭/૧૬

વટવાઃ જયેશભાઈ ઉફ જ ુ રણ તભાઇ સોલંક (ઉ.વ.૧૯)(રહ.માનવનગર સોસાયટ પીકનીકપાકની
બા ુ માં મ ાસી મં દરની પાછળ વટવા) એ તા.૫/૪/૧૬ નારોજ વટવા પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ
નોધાવી છે ક તા.૪/૪/૧૬ રાતના ૧૦/૦૦ વા યાના

ુ
માર
વટવા

લેટ િનયમ એ ટટ આગળ

િમનપાક સોસાયટ સામેથી જયેશભાઈ અને સાહદ િનમીત પસાર થઈ ર ા હતા યાર વટવા મા િત
રસીડ સી ચરણોદય પાક સોસાયટ પાસે રહતા ૧૭ વષના આરોપીએ કાયદાના સંઘષમાં આવી અગાઉ
થયેલ ઝગડાની અદાવત રાખી જયેશભાઈ સોલંક અને સાહદ િનમીત ઉપર
વા હિથયાર વડ સાહદ િનમીતને પેટના ભાગે ગંભીર ઈ ઓ કર
ઈ

વલેણ

ુમલો કર કટાર

ુ
નની
કોિશશ કર હતી.

ત િનમીતને સારવાર માટ હો પીટલમાં દાખલ કરવામાં આ યા હતા.

યાં સારવાર દર યાન િનમીત ુ

ૃ ુ િનપજતા વટવા પોલીસે

આરોપીને અટકાયત કર આગળની કાયવાહ હાથ ધર છે. આ

ુ
નામાં

ુ
નની
કલમનો ઉમેર ો કર

ુ
નાની
તપાસ પો.ઈ. ી એ ડ ગો હલ

ચલાવે છે .
ઘરફોડ :-

સમાચાર યાદ નં.૬૩૮/૧૬

વાડજઃ નટવરભાઈ માભા

ઠાકોર (રહ,બ ચર
ુ ભવન િત ુ પિત હો પીટલની બા ુ મા શીવમ એપાટમે ટ

સામે અખબારનગર સકલ નવા વાડજ) એ વાડજ પોલીસ

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક

તા.૫/૪/૧૬ કલાક ૨/૩૦ થી સવારનાં ૪/૦૦ વા યા દર યાન પોતાના ઘરનાં દરવા નો ન ુ ચો તોડ
અ ણી ય ત ઘરમાં
િપયા ૧૫,૦૦૦/- મળ
પો.સ.ઇ. ી

બી

વેશ કર , સોના-ચાંદ નાં દાગીના, ચાંદ ના િસ ા, મોબાઈલ ફોન અને રોકડ
ુ લ િપયા ૧,૧૧,૦૦૦/- મતાની ચોર કર લઇ ગઇ છે . આ

ુ
નાની
તપાસ

ુ
બડ
યા ચલાવે છે .
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સોના ુ મંગળ ુ

ે તોડ લઈ ગયાઃખચી

શાહ બાગઃ અ કાબહન

સમાચાર યાદ નં.૬૩૯/૧૬

ુ )
તે ભાઇ સોની (ઉ.વ.૪૫) (રહ. ચાંદની એપાટમે ટ સોલા રોડ નારણ રા
ુ
માર
શાહ બાગ અ ડર ીજ થી સરદાર મારક તરફ જતા રોડ ઉપર

તા.૫/૪/૧૬ રાતના ૮/૩૦ વા યાના

પાથય કો.ઓ સો ની સામેથી પસાર થઈ ર ા હતા યાર એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે
અ કાબહનના ગળામાંથી સોના ુ મંગળ ુ
આ

કમત િપયા ૩૫,૦૦૦/- ખેચી તોડ લઇ નાસી ગયા હતા.

ગેની ફર યાદ અલકાબહન સોનીએ શાહ બાગ પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ

પો.ઇ. ી

એ

ુ ષ

ુ
નાની
તપાસ

પિત ચલાવે છે.

ે
ચાંદખડાઃ
ર મબહન રિવ ભાઈ

ુ તા (ઉ.વ.૩૧) (રહ.ગોપાલ રસીડ સી બંસીિવલાની પાસે ચાંદખેડા)
ુ
માર
રહણાંક ન કથી

તા.૫/૪/૧૬ કલાક ૧૨/૩૦ વા યાના
એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે

ુ ષ ર મબહનના ગળામાંથી સોનાનો દોરો કમત

૧૮,૦૦૦/- ખેચી તોડ લઇ નાસી ગયા હતા. આ
ટશન ખાતે નોધાવી છે. આ

ુ ટર ચલાવી પસાર થઈ ર ા હતા યાર
ુ તાએ ચાંદખેડા પોલીસ

ગેની ફર યાદ ર મબહન

ુ
નાની
તપાસ પો.સ.ઇ. ી એમ એમ વાઢર

િપયા

પિત ચલાવે છે .

આ મહ યા :-

સમાચાર યાદ નં.૬૪૦/૧૬

ે
મઘાણીનગરઃ
રમાબહન ગીર શભાઈ ચૌહાણ (ઉ.વ.૩૮) (રહ. ુ ંભા ની ચાલી રામે ર મેઘાણીનગર) એ
અગ ય કારણસર તા.૨૫/૩/૧૬ રાતના ૯/૧૫ વા યાના

ુ
માર
પોતાના ઘર

ગલ સાથે દોર બાંધી

આ મહ યા કરવાની કોિશશ કર હતી. સારવાર માટ સીવીલ હો પીટલમાં દાખલ કરવામાં આ યા હતા.
યાં સારવાર દર યાન તા.૫/૪/૧૬ નારોજ તેમ ું

ૃ ુ િનપજ ુ ં હ ુ. આ

ગે મેઘાણીનગર પોલીસે

અક માત મોત ન ધી, આ

ગેની તપાસ પો.સ.ઈ. ી વાય પી પટલ ચલાવે છે .

ર વર ંટ વે ટઃ મોહસીન

ુ ર પઠાણ (ઉ.વ.૩૧) (રહ.સીપાઈવાસ
ુ
લબહા

મા મ

દ પાસે સરખેજ

ગામ) એ અગ ય કારણસર તા.૪/૪/૧૬ રાતના ૯/૫૫ વા યા પહલાં કોઇપણ સમયે નહ
સાબરમતી ર વર ંટ ન ક નદ માં
અક માત મોત ન ધી, આ
ર વર ંટ ઈ ટઃ

ુ
રશભાઈ

ુ બી જઈ આ મહ યા કર હતી. આ

ગે ર વર ંટ વે ટ પોલીસે

ુ
ગેની તપાસ હ.કો. ી હસ ખભાઈ
મગનભાઈ ચલાવે છે .
ુ
દરભાઈ
સોલંક (ઉ.વ.૩૫) (રહ.મા ભાઈની ચાલી ગીરધરનગર ીજ નીચે

શાહ બાગ) એ અગ ય કારણસર તા.૫/૪/૧૬ સાંજના ૭/૦૦ વા યા પહલાં કોઇપણ સમયે
નીચે, ર વર ંટ નારણઘાટ પાસે નદ માં ુ બી જઈ આ મહ યા કર હતી. આ
અક માત મોત ન ધી, આ

ીજ નીચે,

ુ
ભાષ
ીજ

ગે ર વર ંટ ઈ ટ પોલીસે

ગેની તપાસ હ.કો. ી રમણભાઈ િવરાભાઈ ચલાવે છે.

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