જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૧૧/૦૯/૨૦૧૬ રિવવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર

નશાબંધી ધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૬૫૯/૧૬

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૧૫ કસ કર , ૧૨ ય તઓને ઝડપી ૧૧૫ લીટર
દશી દા કબ

કય હતો.

તકદાર ના પગલાં હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૬૬૦/૧૬

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

ોહ .૯૩

જ
ુ બ ુલ

જ
ુ બ ૧૫ ય તઓની અને પાસા હઠળ ૧ ય તની અટકાયત કર

હતી.

ૃ ટ િવ ધના ૃ યની ફર યાદઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૬૬૧/૧૬

સરખેજઃ સરખેજ િવ તારમાં રહતી ૧૮ વષની પરણીતાએ (િપયર) બોડલી પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ
નોધાવી હતી ક પરણીતાના પિતએ (સરખેજ અમદાવાદ ખાતે સાસર માં) તા.૧૫/૮/૧૬ થી
તા.૬/૯/૧૬

ધ
ુ ીના સમયગાળા દર યાન મેણા-ટોણા માર પરણીતાના હાથપગ બાંધી માર નાખવાની

ધમક આપી, શર ર િસગારટના ડામ આપી પરણીતાની મર
ક ુ હ .ુ

િવ ધ બળજબર થી

ૃ ટ િવ ધ ુ ૃ ય

બનાવ સરખેજ પોલીસ ટશન િવ તારમાં બનેલ હોઈ સરખેજ પોલીસ ટશન તરફ આવતા

સરખેજ પોલીસે
ઉપરો ત

ન
ુ ો નોધી આ

ન
ુ ાની તપાસ પો.ઈ. ી વી એન સોલંક ચલાવે છે .

ન
ુ ાના કામે પરણીતાના પિતની સરખેજ પોલીસે ધરપકડ કર વ ુ તપાસ હાથ ધર છે .

અપહરણની ફર યાદઃસોલા હાઈકોટઃ પાયલબહન િવ

સમાચાર યાદ નં.૧૬૬૨/૧૬
ભ
ુ ાઇ રાવળ (ઉ.વ.૧૫) (રહ.

જ
ુ રાત હાઉસ ગ બોડના મકાનમા ગામ

સાંક લીના પાટ યા પાસે,તા કુ ો પાટણ) ને તા.૧/૯/૧૬ સાંજના ૫/૦૦ વા યાના

મ
ુ ાર સોલા િસિવલ

હો પીટલના પા કગમાંથી આરોપી ક રણ જયંતીભાઇ રાવળ (રહ. .ઈ.બી.ના ઢાળ પાસે, મેલડ માતાના
મંદ રમા, પાટણ) લલચાવી ફોસલાવી

રકમ કરવાના ઇરાદ ભગાડ લઇ ગયો છે . આ

પાયલબહનની માતા ગૌર બહન રાવળે તા.૧૦/૯/૧૬ નારોજ સોલા હાઈકોટ પોલીસ
નોધાવી છે. આ

ગેની ફર યાદ
ટશન ખાતે

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી એસ બી સૈયદ ચલાવે છે .
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ુ

ેરણની ફર યાદઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૬૬૩/૧૬

ૃ ણનગરઃ છગનભાઈ હમીરભાઇ આહ ર (ઉ.વ.૪૨) (રહ. િવ ક ુ સોસાયટ િવ મપાક બજરં ગ આ મ
સામે

ૃ ણનગર) એ આરોપી (૧) જયેશ રબાર (૨) બીજલ રબાર (બ ે રહ. જોગણી માતાના મદ ર

પાસે નારણ રુ ા) (૩) કાન
હતા.

રબાર અને (૪) અનીલ મરાઠ (બ ે રહ. મેમનગર) પાસેથી પૈસા લીધા

પૈસા પરત આપી દ ધા હોવા છતાં પૈસાની માંગણી કર

નથી માર નાખવાની ધમક આપતા

હોઈ છગનભાઈએ કંટ ાળ જઈ ઘર ન ક ઈકો ગાડ માં બેસી ઝેર દવા પી લીધી હતી. સારવાર માટ
િસિવલ હો પીટલ લઈ જતા ફરજ પરના ડૉ ીએ તેમને
પામનાર છગનભાઈના ભાઈ બ ુ કભાઈ આહ ર

ૃત

હર કયા હતા. આ

ગેની ફર યાદ

ૃ ણનગર પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી છે. આ

ૃ ુ
ન
ુ ાની

તપાસ પો.સ.ઈ. ી એ એસ અસાર ચલાવે છે .
વાહન અક માતમાં
“બી”

ૃ ઃુ -

સમાચાર યાદ નં.૧૬૬૪/૧૬

ાફ ક પોલીસ ટશનઃ જગાભાઈ સે લાભાઈ સોલંક (ઉ.વ.૬૦) (રહ.અણદા ખ
ુ ીનો વાસ

લ
ુ બાઈ

ટકરા) તા.૯/૯/૧૬ રાતના ૮/૩૦ વા યાના

મ
ુ ાર સૌરભ સોસાયટ ન ક ર તો ોસ કરતા હતા યાર

એક મોટર સાયકલ ચાલક મોટર સાયકલ

રુ ઝડપે અને બે દરકાર થી ચલાવતા જગાભાઈને ટ ર

વાગતા ગંભીર ઈ ઓ થતા જગાભાઈને સારવાર માટ વા.સા.હો પીટલમાં દાખલ કયા હતા.
સારવાર દર યાન તેમ ુ ં

ૃ ુ િનપજ ુ ં હ ુ. આ

યાં

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી બી આર પટલ ચલાવે છે .

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