જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૨/૪/૨૦૧૫

ુ વાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

નશાબંધી તથા

સમાચાર યાદ નં.૬૩૬/૧૫

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૫૧ કસ કર ૫૦ ય તઓને ઝડપી, ૧૭૬ લીટર
દશી દા , ૧૩૩ બોટલ ઈ લીશ દા , ૨૦૦ વાટર ઈ લીશ દા ,૧૪૪ બયર ટ ન, ૨ ઓટો ર ા અને
૨ કાર કબ

કર હતી. તેમજ

૩૦,૯૫૦/- અને

ુ ગાર ધારા હઠળ ૩ કસ કર ૧૩ ય તઓને ઝડપી રોકડ

ુ ગારના સાધનો કબ

િપયા

કયા હતા.

તકદાર ના પગલાં હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૬૩૭/૧૫

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલાં હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુલ ૧૨૪ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ .૯૩

ુ
જબ

ુ
જબ
૯ ય તઓની અને પાસા હઠળ ૩

ય તઓની અટકાયત કર હતી.
બળા કારની ફર યાદ :-

સમાચાર યાદ નં.૬૩૮/૧૫

વટવા : (૧) વટવા િવ તારમાં રહતી ૩૦ વષની પરણીતાએ તા.૧/૪/૧૫ નારોજ વટવા પોલીસ સમ
વા.સા.હો પીટલ ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૮/૩/૧૫ રાતનાં ૧૧/૩૦ થી ૧૨/૦૦ વા યા દર યાન
પડોશમાં રહતો આરોપી વીરાભાઇ રબાર ચા પીવાના બહાને પરણીતાના ઘર આવી, પરણીતાની
એકલતાંનો લાભ લઇ પરણીતાની મર

િવ ધ બળજબર થી તેની સાથે શર ર સબંધ બાં યો હતો.

તા.૧/૪/૧૫ સવારના ૯/૦૦ વા યાના

ુ
માર
આરોપી વીરાભાઇ રબાર પરણીતાની સામે જોઇ બોલતો

હોઇ, પરણીતા ડ

ઘની ગોળ ઓ ખાઇ લીધી હતી. આ

ેશનમાં આવી જઇ,

ુ
નાની
તપાસ પો.ઈ. ી

.એચ.સરવૈયા ચલાવે છે .
(૨) દાણીલીમડા િવ તારમાં રહતી ૨૪ વષની પરણીતાએ તા.૧/૪/૧૫ નારોજ વટવા પોલીસ ટશન
ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૩૦/૩/૧૫ રાતનાં ૯/૪૫ થી તા.૩૧/૩/૧૫ રાતનાં ૨/૦૦ વા યા
દર યાન આરોપી (૧) મહરોજમોહમદ ઉમર પઠાણ (૨) શમીમબા ુ મહરોજમોહમદ પઠાણ (બંને
રહ.ચાર માળ યા, વટવા

ોસ ગ પાસે, વટવા)એ ભેગામળ

પરણીતાને પોતાના ઘર બોલાવી,

ુ પરણીતાને સોડામાં કફ પી ુ પીવડાવી બેભાન કર , મહરોજમોહમદએ પરણીતાની
શમીમબા એ
મર

િવ ધ શર ર સબંધ બાં યો હતો. આ

ુ
નાની
તપાસ પો.ઈ. ી પી.બી.રાણા ચલાવે છે .
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ચોર :-

સમાચાર યાદ નં.૬૩૯/૧૫

ુ : રા ુ ભાઇ લ મણદાસ પર યાની (રહ.રજનીગંધા, સંતકબીર
માધવ રા
થલતેજ) તા.૩૧/૩/૧૫ રાતનાં ૯/૩૦ વા યાના

ુ
માર
શાહ રુ દરવા

ુલ પાછળ,

ુ
રધારા
સકલ,

બહાર ચાર ર તા પાસે આવેલ

ુ
તરડ
ન કથી કાર ચલાવી પસાર થઇ ર ા હતા યાર એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે
ુ બરાબર નહ ચલાતા” તેમ કહ રા ુ ભાઇ ંુ યાન વાતોમાં દોરાવી, તેમના

“ગાડ

ી

ુષ

સાગર તે

ુ
રા ુ ભાઇની નજર કવી
કારમાંથી રોકડ િપયા ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ભરલ લેપટોપ બેગની ચોર કર લીધી
હતી. આ

ુ
નાની
તપાસ પો.સ.ઈ. ી વી.એમ.ઝાલા ચલાવે છે .

વાહન અક માતમાં

ૃ ઃુ -

સમાચાર યાદ નં.૬૪૦/૧૫

ુ
ર ખયાલ : દનેશભાઇ બાલારામ મી ા (ઉ.વ.૪૩)(રહ.ચાચાનગરની ચાલી, નાગરવેલ હ માન
રોડ,
અમરાઇવાડ ) એ ર ખયાલ પોલીસ સમ
વા યાના

ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૧/૪/૧૫ સવારના ૧૧/૩૦

ુ
માર
પોતાની પ ની પાબહન (ઉ.વ.૩૭) ને મોટર સાયકલ પાછળ બેસાડ ર ખયાલ નવલ

ુ ડ યો સામેથી પસાર થઇ ર ા હતા દર યાન ૪૦૭ મેટાડોર ગાડ નંબર
ચાલક પોતા ંુ વાહન

.૧.ડ .ટ .૩૫૪૦ નાં

ુ
રઝડપે
અને બેદરકાર થી ચલાવી લાવી મોટર સાયકલને ટ ર મારતા,

ં
દનેશભાઇ અને તેમના પ ની રોડ ઉપર ફગોળાઇ
જતાં પાબહનને ગંભીર ઇ ઓ થઇ હતી. સારવાર
અથ પાબહનને શારદાબહન હો પીટલ લઇ જતાં ફરજ પરનાં ડૉ. ીએ તેમને
ુ
નાની
તપાસ હ.કો. ી

સમાચાર યાદ નં.૬૪૧/૧૫
ુ
નીતાબહન
રાકશભાઇ પટણી (ઉ.વ.૨૮)(રહ.અશોકમીલની

શહરકોટડા) એ કોઇ કારણસર તા.૩૧/૩/૧૫ રાતનાં ૯/૫૫ વા યાના
લેતાં, સારવાર અથ તેમને શારદાબહન હો પીટલમાં દાખલ કરલ.
િનપ

હર કયા હતા. આ

ુ વાનિસહ કા િસહ ચલાવે છે .

આ મહ યાઃશહરકોટડા :

ૃ
ત

ુ છે . આ

ુ ની ચાલી, અનીલ ટાચ,

ુ
માર
પોતાના ઘર એસીડ પી

યાં સારવાર દર યાન તેમ ુ

ગે શહરકોટડા પોલીસે અક માત મોત ન ધી આ

ૃ ુ

ગેની તપાસ પો.સ.ઇ. ી

એન.બી.સોલંક ચલાવે છે .
એલીસ ીજ :

ુ
ુ
નીલ
બા ભાઇ
રાઠોડ(ઉ.વ.૨૪) તથા ભાવનાબહન રમેશભાઇ કાઠ યા(ઉ.વ.૨૩)(બંને

ુ ) એ
રહ.લાલબહા ુ ર શા ીનગર, બહરામ રા
વા યા પહલાં
આ

ેમમાં િન ફળતા મળતાં તા.૩૧/૩/૧૫ રાતનાં ૮/૪૫

બેડકર ીજ ચં નગરનાં છે ડ સાબરમતી નદ માં પડ , ુ બી જઇ આ મહ યા કર હતી.

ગે એલીસ ીજ પોલીસે અક માત મોત ન ધી આ

ગેની તપાસ મ.સ.ઇ. ી ફતેિસહ

પાભાઇ

ચલાવે છે .

(ઇ.ચા.)નાયબ પોલીસ કિમશનર,
કં ોલ મ, અ’વાદ શહર.
પોલીસ કિમશનર વતી.
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