જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૨૬/૦૯/૨૦૧૬ સોમવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી ધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૭૬૦/૧૬

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૨૯ કસ કર , ૨૭ ય તઓને ઝડપી ૭૭ લીટર દશી
દા , ૦૫ બોટલ

લીશ દા , ૭૭ વૉટર ઇ લીશ દા અને ૪૬ બીયરટ ન કબ

તકદાર ના પગલાં હઠળ ઝડપાયાઃ-

કયા હતા.

સમાચાર યાદ નં.૧૭૬૧/૧૬

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલાં હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
૧૦૫ ય તઓની તે મજ

ોહ .૯૩

જ
ુ બ ુલ

જ
ુ બ ૦૮ ય તઓની અટકાયત કર હતી.

ન
ુ ની કોશીશની ફર યાદઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૭૬૨/૧૬

શાહ ર
ુ : સલમાબા ુ W/O સરફારાજભાઇ નાગોર (ઉ.વ.૪૫)(રહ, ટકરા ઉપર, નાગોર વાડ, શાહ ુર) એ
વા.સા.હો પીટલ ખાતે શાહ ુર પોલીસ સમ
વા યાના

ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૨૫/૦૯/૧૬ બપોરના ૨/૦૦

મ
ુ ાર હમ વાડાનાં નાકા આગળ આરોપી ઝાક રમહમંદ નાગોર તથા બી

પાંચ ઇસમો

(તમામ રહ.નાગોર વાડ, શાહ રુ ) ભે ગામળ અગાઉ થયે લ ઝઘડાની અદાવત રાખી, સલમાબા ન
ુ ાં દકરા
સાહ લ ઉફ શા ુ (ઉ.વ.૨૦) ઉપર તલવારો અને પાઇપો વડ

ુ મલો કર , પગના નળાના ભાગે અને બંને

હાથના ભાગે તથા માથાના પાછળના ભાગે ગંભીર ઇ ઓ પહ ચાડ , સાહ લને
કોશીશ કર હતી. આ
ુ

ન
ુ ાની તપાસ પો.ઈ. ી એલ.બી.પરમાર ચલાવે છે.

ે રણની ફર યાદઃ-

વટવા : નવીનચં

નથી માર નાંખવાની

સમાચાર યાદ નં.૧૭૬૩/૧૬
યંિતલાલ પંચાલ (ઉ.વ.૫૮)(રહ, કસ કધા િવભાગ, અયો યા એપાટમટ, ગામડ રોડ,

વટવા) એ તા.૨૫/૯/૧૬ નારોજ વટવા પોલીસ
િ તલબહન (ઉ.વ.૨૬) ઉપર તે નાં પિત

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક પોતાની

ુ ી

ગરભાઈ નટવરભાઈ પંચ ાલ (રહ, ગામ: નવી અરડ ,તા.ઉમરઠ

. આણંદ) એ ખોટા શક વહમ રાખી, શાર ર ક અને માનશીક

ાસ આપતાં તા.૧૧/૯/૧૬ બપોરના

૨/૩૫ વા યા પહલા કોઈપણ સમયે પોતાનાં િપતાનાં ઘર િ તલબહને પંખા સાથે ુ પ ો બાંધી, ગળે ફાંસો
ખાઇ આ મહ યા કર લીધી હતી. આ

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી બી. .વસાવા ચલાવે છે .
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અપહરણની ફર યાદઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૭૬૪/૧૬

ઓઢવ : હમાની ભરત ુ માર શમા (ઉ.વ.૧૬)(રહ.અ રહં તબાગ સોસાયટ , આ દનાથનગર, ઓઢવ) ને
તા.૧૯/૯/૧૬ ના ક.૧૨/૩૦ વા યાના
પાસેથી ઘર ન ક રહતો આરોપી
આપી, લલચાવી ફોસલાવી

ુમાર શેઠ આર.ટ .

ુ એજ કુ શન હાયર સે ક ડર

ુ લના ગેટ

ણાભાઇ ઉફ કશન િમથીલેશભાઇ મહારાજ લ ન કરવાની લાલચ

રકમ કરવાના ઇરાદ ભગાડ

લઈ ગયો છે . આ

ગે ની ફર યાદ

હમાનીબહનનાં િપતા ભરત ુ માર શમાએ તા.૨૫/૯/૧૬ નારોજ ઓઢવ પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી છે .
આ

ન
ુ ાની તપાસ પો.ઇ. ી એન.એલ.દસાઇ ચલાવે છે .

સોનાની ચેઈન ખે ચી તોડ લઈ ગયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૭૬૫/૧૬

વાડજ : રં જનબહન િવ મિસહ ગોહલ (રહ,ક પત
તા.૨૫/૯/૧૬ રાતના ૯/૪૫ વા યાના

એપાટમે ટ, ગીતા

લ
ૂ ની બા ુ માં, રાણીપ)

ુમાર એ.એમ.ટ .એસ. બસ ટ ડની આગળ, િશવમ એપાટમે ટ

ન ક રોડ ઉપરથી પોતાના પિત સાથે એ ટ વા પર પાછળ બે સી પસાર થઈ ર ા હતા યાર એક મોટર
સાયકલ ઉપર આવેલ

ુ ષ (૨૫ થી ૩૦ વષ આશરાનો) રં જનબહનનાં ગળામાંથી સોનાની ચે ઈન કમત

િપયા ૨૫,૦૦૦/- ખેચી તોડ લઈ નાસી ગયો હતો. આ
ટશન ખાતે નોધાવી છે. આ

ગે ની ફર યાદ િવ મિસહ ગોહલે વાડજ પોલીસ

ન
ુ ાની તપાસ પો.ઈ. ી િવ. .રાઠોડ ચલાવે છે .

ગડદાપા ુ નો માર મારતાં ગભરામણ થતાં

ૃ ુ :-

વટવા : સાધનાબહન વા/ઓ ચં કાંત બ ભ
ુ ાઈ

સમાચાર યાદ નં.૧૭૬૬/૧૬
ન
ુ ારા (ઉ.વ.૫૦)(રહ,ગણે શ નગર, પીપળજ

શાળા નં.૧ ક પાઉ ડ, પીપળજ રોડ વટવા) એ વટવા પોલીસ
તા.૨૫/૦૯/૧૬ સાંજના ૬/૦૦ વા યાના

જ
ુ રાતી

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક

ુમાર વટવા, પીપળજ રોડ,

જ
ુ રાતી શાળા નં.૧ ક પાઉ ડમાંથી

ચં કાંતભાઇ (ઉ.વ.૬૦) નાઓએ છોકરાઓને ભગાડતાં, આરોપી સં ુ ભૈરવભાઈ દં તાણી એ “તારા બાપની
લ
ૂ છે ” તે મ કહ , ચં કાંતભાઇને લાતો અને ફટોથી માર મારતાં તે મજ આરોપી સં ુ ની માતા હ રાબે ન
તથા તેનો જમાઈ ભરતભાઇએ પણ ચં કાંતભાઇને ગડદાપા ુ નો માર મારતા, મારને કારણે ચં કાંતભાઇને
ગભરામણ થતાં, સારવાર અથ તે મને વાડ લાલ હો પીટલમાં લાવતાં ફરજ પરનાં ડૉ. ી એ
ચં કાંતભાઇને મરણ

હર કયા હતા. આ

નદ માં ુ બી જવાથી

ૃ ુ :-

ન
ુ ાની તપાસ પો.ઈ. ી

.એચ.સરવૈયા ચલાવે છે .
સમાચાર યાદ નં.૧૭૬૭/૧૬

ર વર ટ ઇ ટ : અશોકભાઇ મન ભાઇ મકવાણા (ઉ.વ.૨૨)(રહ, ડાયામાળ નો બગીચો, અરિવદ મીલની
પાછળ, અનીલ ટોચ રોડ, સરસ રુ ) કોઇ અગ ય કારણસર તા.૨૫/૯/૧૬ સવારના ૮/૨૫ વા યા પહલાં
કોઇપણ સમયે ર વરફ ટ વોક વે ઘાટ નં.૬
ફાયર

ુ ધે ર

ીજ નીચે નદ માં ુ બી જઇ મરણ ગયે લની લાશ

ી ેડ નાં કમચાર ઓએ નદ માંથી બહાર કાઢલ છે . આ

મોત નોધી, આ

ગે ની તપાસ હ.કો. ી

ગે ર વર ટ ઇ ટ પોલીસે અક માત

િવણભાઇ અરખાભાઇ ચલાવે છે.

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