જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૦૫/૦૫/૨૦૧૬

ુ વાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા

ુ ગારધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૮૩૩/૧૬

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૩૬ કસ કર , ૨૮ ય તઓને ઝડપી, ૭૯ લીટર
દશી દા , ૩

લીશ દા

અને ૨ બયર ટ ન કબ

ય તઓને ઝડપી િપયા ૭૩૦/- અને

કયા હતા. તેમજ

ુ ગારના સાધનો કબ

ુ ગાર ધારા હઠળ ૧ કસ કર ૪

કયા હતા.

તકદાર ના પગલાં હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૮૩૪/૧૬

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

ોહ ૯૩

ુલ
ુ
જબ

જબ
ુ
૧૫ ય તઓની અને પાસા હઠળ ૧

ય તની અટકાયત કર હતી.
બળા કારની ફર યાદઃ-

સમાચાર યાદ નં.૮૩૫/૧૬

ુ
ુ
ુ
બા નગર
:- બા નગર
િવ તારમાં રહતી ૨૭ વષની પરણીતાએ બા નગર
પોલીસ

ુ
માર
ઘર ન ક રહતો આરોપી ચરાગ

ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૩/૫/૧૬ બપોરનાં ૧/૦૦ વા યાના
ુ
ભાઇ
પરમાર નાનો પરણીતાનાં ઘર આવી, પરણીતાનાં પિતને
બળજબર થી પરણીતાની મર
ચાંદ નાં દાગીના અને રોકડા
કઢાવી લઇ ગયો છે . આ

નથી માર નાંખવાની ધમક આપી,

િવ ધ શર ર સબંધ બાં યો હતો તેમજ ઘરમાં તીજોર માંથી સોનાિપયા ૪૪,૦૦૦/- મળ

ુલ

િપયા ૧,૨૨,૦૦૦/- મતા બળજબર થી

ુ ાની તપાસ પો.ઇ. ી.આર.એમ.ગામીત ચલાવે છે .
ન

ે
છતરપ
ડ ની ફર યાદઃ-

સમાચાર યાદ નં.૮૩૬/૧૬

સરદારનગર : સતીષ ુ માર હષદભાઇ પટલ (રહ.આ ય
તા.૪/૫/૧૬ નારોજ સરદારનગર પોલીસ
અગાઉથી આજ દન

ટશન ખાતે

લેટ , ઇ દ રા ીજ પાસે, હાંસોલ) એ

ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક આશર સવા વષ

ુ
ધીનાં
સમયગાળા દર યાન આરોપી (૧) નીરજ ુ માર

ેમ ુ માર (૨)

ેમ ુ માર

અદલખા (બંને રહ.ઇ દ રા ીજ ની બા ુ માં, સરદારનગર) ભેગામળ સતીષ ુ મારને િવ ાસમાં લઇ,
તેમની પાસેથી ુ લ િપયા ૮૦,૦૦,૦૦૦/- મેળવી, સતીષ ુ માર પૈસાની ઉઘરાણી કરતાં,
નાંખવાની ધમક આપી, પૈસા પરત નહ
આ

નથી માર

ુ
કવી
, સતીષ ુ માર સાથે િવ ાસઘાત અને છેતરપ ડ કર છે .

ુ ાની તપાસ પો.ઇ. ી.વી.આર.પટલ ચલાવે છે .
ન
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ઘરફોડઃ-

સમાચાર યાદ નં.૮૩૭/૧૬

ઓઢવ : હર ઓમિસગ ઉદયિવરિસગ સેગલ (રહ.અર હતબાગ સોસાયટ , આ દનાથનગર ઓઢવ) એ
ઓઢવ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૪/૫/૧૬ નાં કલાક ૧/૩૦ થી ૫/૩૦ વા યા
ુ તા

દર યાન પોતાના મકાનના દરવા

તોડ , અ ણી

સોના-ચાંદ નાં દાગીના અને રોકડ િપયા ૫૦,૦૦૦/- મળ

ય ત ઘરમાં

ુ લ િપયા ૧,૫૬,૯૫૨/- મતાની ચોર કર

ુ
નાની
તપાસ પો.ઇ. ી એસ.એમ.પટલ ચલાવે છે .

લઈ ગઈ છે . આ

ે
સોનાની ચઇન
ખચી તોડ લઈ ગયાઃસાબરમતી :

વેશ કર , િતજોર માંથી

ીતીબહન મોહનભાઇ

સમાચાર યાદ નં.૮૩૮/૧૬
ુ માન (રહ. ીનવીલા રસીડ સી, યોગીનગરની સામે, ડ કબીન

સાબરમતી) તા.૪/૫/૧૬ સાંજના ૫/૧૫ વા યાના

ુ
માર
“ડ ” કબીન ઓમનગર િવભાગ-૧ સામે આવેલ

ા ડર ન કથી પસાર થઈ ર ા હતા યાર એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે
ગળામાંથી સોનાની ચેઇન કમત

ીતીબહનના

િપયા ૧,૨૦,૦૦૦/- ખેચી તોડ લઈ નાસી ગયા હતા. આ

ીતીબહન ુ માને સાબરમતી પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી છે. આ

ફર યાદ

ુ ષ

ગેની

ુ
નાની
તપાસ પો.સ.ઇ.

ી

ક.એમ.છાસીયા ચલાવે છે.
નજર

ુ
કવી
ચોર :-

સમાચાર યાદ નં.૮૩૯/૧૬

મણીનગર : ર ાબહન પંકજ ુ માર િ વેદ (ઉ.વ.૫૬)(રહ.

ુ આરતી સોસાયટ , વૈભવ હોલ પાછળ,

કનાલ રોડ, ઘોડાસર) તા.૨/૫/૧૬ સવારના ૧૧/૩૦ થી ૧૧/૪૫ વા યા દર યાન ઘોડાસર રાજબાગ
ુ
ધીની
ઓટોર

સોસાયટ થી મણીનગર રામબાગ ચાર ર તા
તેમજ ર

ામાં બેસેલ એક

ી અને બે

ુ ષે ર ાબહનની નજર

કમત િપયા ૫૦,૦૦૦/- ચોર કર લઇ ગયા છે . આ
નારોજ મણીનગર પોલીસ

ાની

ુ
સાફર
દર યાન ર

ાનો

ાઇવર

ુ
કવી
, ગળામાં પહરલ સોનાની ચેઇન

ગેની ફર યાદ ર ાબહન િ વેદ એ તા.૪/૫/૧૬

ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ

ુ ાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી પી.એસ.ખરાડ
ન

ચલાવે છે .
વાહન અક માતમાં
“એન”

ૃ ઃુ -

ાફ ક પોલીસ ટશનઃ

સમાચાર યાદ નં.૮૪૦/૧૬
મીત

કશભાઇ
ુ

નાનાગર સામે, મણીનગર) એ “એન”
સવારનાં ૬/૦૦ વા યાના
જો સનભાઇ

ીયન (રહ. ીમાન એપાટમે ટ, પટલવાડ , ખોખરા

ાફ ક પોલીસ સમ

ુ
માર
ચં નગર રોડ ,

ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૪/૫/૧૬

બેડકર ીજનાં મ ય ભાગે પોતાના િમ

મથ

ીયન (ઉ.વ.૨૦)(રહ.લાલભાઇ સે ટર, એડનપાક, મણીનગર) નાઓનાં મોટર સાયકલ

પાછળ બેસી પસાર થઈ ર ા હતા યાર કોઇ કારણસર બાઇક ફકાઇ જતાં, બંને જણા ઉછળ ને સામેનાં
રોડ ઉપર પડ ગયા હતા. દર યાન એક અ
ચલાવી લાવતાં, પોતાના િમ

યા ટાફ બસનાં ચાલક, બસ

મથ ઉપર પાછ ુ હ લ ચઢ જતાં, શર ર ગંભીર ઈ ઓ થતાં, સારવાર

માટ તેમને વા.સા.હો પીટલમાં દાખલ કરવામાં આ યા હતા.
બપોરનાં ૨/૦૦ વાગે

ુ ઝડપે અને બેદરકાર થી
ર

મથ જો સનભાઇ

ીયન ું

યાં સારવાર દર યાન તા.૪/૫/૧૬

ૃ ુ િનપજ ુ ં હ ુ. આ

ુ
નાની
તપાસ પો.ઈ. ી

બી.એમ.લ કર ચલાવે છે .
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આ મહ યાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૮૪૧/૧૬

શહરકોટડાઃ ભરતભાઈ ઉફ

ુ
પે

ુ ં ભાઈ રાઠોડ (ઉ.વ.૩૫)(રહ. ીકમલાલની ચાલી િનમળ રા
ુ ચાર

ુ ) એ કોઈ કારણસર તા.૩/૫/૧૬ રાતના ૧૦/૩૦ વા યાના
ર તા સરસ ર
કમાં
સાડ બાંધી ગળે ફાંસો ખાઈ આ મહ યા કર હતી. આ
ુ
નોધી, આ

ુ
માર
પોતાના ઘર પંખાના

ગે શહરકોટડા પોલીસે અક માત મોત

ગેની તપાસ હ.કો. ી નર િસહ રતનિસહ ચલાવે છે.

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