જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૨૧/૦૭/૨૦૧૬

ુ વાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી ધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૩૨૪/૧૬

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૧૭ કસ કર , ૧૭ ય તઓને ઝડપી ૧૪૮ લીટર
દશી, ૧૧૧૬ બોટલ

લીશ દા , ૩૪૪ બયર ટ ન, ૧ કાર અને ૧ આઈસર ગાડ કબ

તકદાર ના પગલાં હઠળ ઝડપાયાઃ-

કર હતી.

સમાચાર યાદ નં.૧૩૨૫/૧૬

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

જ
ુ બ ુલ

૪૭ ય તઓની તથા પાસા હઠળ ૧ ય તની અટકાયત કર હતી.
છે તરપ ડ ની ફર યાદ :સેટલાઇટ

:

નીલેષભાઇ

સમાચાર યાદ નં.૧૩૨૬/૧૬
લલીતભાઇ

ચૌધર

(રહ. ુ ુ ંદનગર

સોસાયટ ,

ચાણકય રુ ,

કારગીલ

પે ોલપંપની સામે, સોલા) એ તા.૨૦/૦૭/૧૬ નારોજ સેટલાઇટ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી
છે ક તા.૧૬/૦૭/૧૬ નાં કલાક ૧૧/૦૦ વા યા પહલાં કોઇપણ સમયે આરોપી િનલેશ ભીમ ભાઇ
વાસન (રહ.પર

મ એપાટમે ટ, શીવરં જની ચાર ર તા, સેટલાઇટ) એ ફર યાદ

િનલેશભાઇનાં

દ તાવેજમાં ચેડા કર કોટક મ હ ા બકની શીવરં જની ખાતેની શાખામાંથી િપયા ૩,૫૦,૦૦૦/- પસનલ
લોન મં ુ ર કરાવી તેમજ

િપયા ૩૦,૦૦૦/- ની લીમીટવા

ડ ટકાડ મેળવી, તેમાંથી

૨૫,૦૦૦/- પોતાના ખાતામાં જમા કરાવી ઉપાડ લઇ તેમજ એચ.ડ .એફ.સી.બક ની
શાખામાંથી લોન મેળવવાનો
કર છે . આ

ાઇવ ગ ખાતેની

યાસ કર ફર યાદ િનલેશભાઇ તથા બક સાથે િવ ાસઘાત અને છે તરપ ડ

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી એ.ડ .ભ ચલાવે છે .

અપ ૃ ુ :દાણીલીમડા :

િપયા

સમાચાર યાદ નં.૧૩૨૭/૧૬
ુન સાદ ઉફ નં ુ

ુલસીભાઇ યાદવ (ઉ.વ.૩૨)(રહ.બ ુભાઇનો

પાસે, વટવા) તા.૨૦/૭/૧૬ ના કલાક ૧૧/૦૦ વા યાનાં
રહણાંકનાં શેડ ઉપરથી નીચે પડ

મ
ુ ાર

ી

ઇડ

ુ વો, િવમલ

ોસ ગ

યલ ફ ટર માં કાર ગરોનાં

જતાં, શર ર ગંભીર ઇ ઓ થતાં, સારવાર અથ તેમને

વા.સા.હો પીટલમાં લઇ જતાં, ફરજ પરનાં ડૉ. ીએ ન ુ સાદને

ૃત

દાણીલીમડા પોલીસે અક માત મોત ન ધી આ

ધાન

ગેની તપાસ હ.કો. ી

હર કયા હતા. આ
ખગાર

ગે

ચલાવે છે .
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આ મહ યા :-

સમાચાર યાદ નં.૧૩૨૮/૧૬

રવર ટ “વે ટ” : ભૌમીક રમણલાલ પરમાર (ઉ.વ.૨૯)(રહ. ુલસીધામ ટનામે ટ, રાણીપ ગામ) એ કોઇ
અગ ય કારણસર તા.૨૦/૭/૧૬ સાંજના ૫/૦૦ વા યા પહલાં કોઇપણ સમયે સરદાર ીજનાં કનાર
નદ માં

ુ બી જઇ આ મહ યા કર હતી. આ

ગેની તપાસ હ.કો. ી

ગે રવર ટ “વે ટ” પોલીસે અક માત મોત ન ધી આ

ુ ભાઇ કરસનભાઇ ચલાવે છે .

રવર ટ “ઈ ટ” : સતીષભાઇ ખાનાભાઇ કામલીયા (ઉ.વ.૪૦)(રહ.િવકાસનગર,

.ુ હા.બોડ, ટોર ટ પાવર

પાસે, અમરાઇવાડ ) એ કોઇ અગ ય કારણસર તા.૨૦/૭/૧૬ સાંજના ૭/૪૦ વા યા પહલાં કોઇપણ સમયે
નારણઘાટ પાસે, દશામા નાં મંદ ર ન ક નદ માં
“ઈ ટ” પોલીસે અક માત મોત ન ધી આ
પાલડ :

ુ બી જઇ આ મહ યા કર હતી આ

ગે રવર ટ

ગેની તપાસ હ.કો. ી રમણભાઇ ગણપતભાઇ ચલાવે છે .

ેશભાઇ દને શભાઇ મકવાણા (ઉ.વ.૨૧)(રહ. ુખી રુ ાનાં છાપરાં, વસંત ં ુ જ ચાર ર તા પાસે,

પાલડ ) એ તા.૧૯/૭/૧૬ સાંજના ૬/૪૦ વા યાનાં

મ
ુ ાર ગાંધી ામથી સરખેજ જતાં રલવે

ઇનની અડફટમાં આવી આ મહ યા કર હતી. આ

ગે પાલડ પોલીસે અક માત મોત ન ધી આ

ક ઉપર
ગેની

તપાસ મ.સ.ઇ. ી િવ મિસહ નટવરિસહ ચલાવે છે.

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