જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૦૩/૦૬/૨૦૧૬

ક
ુ વાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી ધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૦૩૦/૧૬

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૨૨ કસ કર , ૨૦ ય તઓને ઝડપી, ૨૨૨ લીટર
દશી દા , ૧૧૭૮ બોટલ

લીશ દા , ૧ બયર ટ ન, ૨ મોટર સાયકલ અને ૧ કાર કબ

તકદાર ના પગલાં હઠળ ઝડપાયાઃ-

કર હતી.

સમાચાર યાદ નં.૧૦૩૧/૧૬

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલાં હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
૧૮૪

ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ ૯૩

જ
ુ બ ૩

જ
ુ બ ુલ

ય તઓની અને પાસા હઠળ ૨

ય તઓની અટકાયત કર હતી.
અપહરણઃવેજલ રુ ઃ ઉવસીબહન

સમાચાર યાદ નં.૧૦૩૨/૧૬
રુ શભાઈ પરમાર (ઉ.વ.૧૭)(રહ.નારાયણ માલાની ચાલી ક સર હો પીટલ પાસે

વાસણા) ને તા.૨/૫/૧૬ સાંજના ૬/૦૦ વા યાના

મ
ુ ાર ઘર ન કથી આરોપી દપકભાઈ દનેશભાઈ

રાઠોડ (રહ. ુ તાનગર વાસણા) લ ન કરવાની લાલચ આપી લાલચાવી ફોસલાવી
ઈરાદ ભગાડ લઈ ગયો છે . આ

રકમ કરવાના

ગેની ફર યાદ ઉવસીબહનની માતા રિમલાબહન પરમાર તા.૨/૬/૧૬

નારોજ વેજલ ર
ુ પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ

ન
ુ ાની તપાસ પો.ઈ. ી આર ક ઝાલા ચલાવે છે .

છે તરપ ડ ની ફર યાદઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૦૩૩/૧૬

નવરં ગ રુ ાઃ જયવીર અ તિસહ ચૌહાણ (રહ.અવની રો હાઉસ એ ડ બંગલોઝ ડ માટની પાછળ વીસત
હાઈવે મોટરા) એ તા.૨/૬/૧૬ નારોજ નવરં ગ રુ ા પોલીસ
તા.૯/૧૦/૧૫ થી આજદ ન

ધ
ુ ીના સમયગાળા દર યાન નવરં ગ ર
ુ ા લો-ગાડન ઈ ડ યા ઈ ફોલાઈન

ફાયના સ લીમીટડ ખાતેથી આરોપી

તે

ચં

કાશ સોની (રહ. રાજ એવ

ચાંદખેડા) ગો ડ લોન લેવા માટ સોના ુ પડ ચઢાવેલ બી
૧,૯૨,૨૦૦/- અને યારબાદ

ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે
ુ ુ લે

ુ સી

ધા ુના દાગીના ર ુ કર

રોડ
િપયા

િપયા ૩,૫૬,૩૦૦/- ગો ડ લોન મેળવી લઈ લોનના હ તા નહ ભર

કંપની સાથે છેતરપ ડ અને િવ ાસઘાત કય હતો. આ

ન
ુ ાની તપાસ

ો.પો.સ.ઈ. ી સી બી રાઠોડ

ચલાવે છે .
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વાહન ચોર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૦૩૪/૧૬

નરોડાઃ જયરામભાઈ વનવીરભાઈ દસાઈ (રહ.સારથી બંગલોઝ હર દશન ચાર ર તા પાસે કઠવાડા રોડ
નરોડા) એ તા.૩૧/૫/૧૬ રાતના ૧૦/૩૦ વાગે નરોડા ભગત પે ોલપંપ ન ક પોતાની આઈવા કાર
નંબર

૧૮ એવી ૭૮૬૨ કમત

િપયા ૧૬,૦૦,૦૦૦/- પાક કર હતી.

કલાક ૬/૦૦ વા યા દર યાન થઈ હતી. આ
નારોજ નરોડા પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ

ની ચોર તા.૧/૬/૧૬

ગેની ફર યાદ જયરામભાઈ દસાઈએ તા.૨/૬/૧૬
ન
ુ ાની તપાસ પો.ઈ. ી ક એચ

આ મહ યાઃ-

ચલાવે છે .

સમાચાર યાદ નં.૧૦૩૫/૧૬

શહરકોટડાઃ અ ૃતાબહન અરિવદભાઈ પરમાર (ઉ.વ.૨૪) (રહ.

બેડકરનગર મે કો ીજની સામે મે કો)

એ કોઈ કારણસર તા.૨/૬/૧૬ કલાક ૭/૦૦ વા યા પહલા પોતાના ઘર પંખાના
ગળે ફાંસો ખાઈ આ મહ યા કર હતી. આ

ડ

ુ કમાં સાડ બાંધી

ગે શહરકોટડા પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ગેની

તપાસ મદદનીશ પોલીસ કિમશનર. ી ડ ડ વીજન ચલાવે છે .

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