જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૦૨/૦૬/૨૦૧૬

ુ વાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી ધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૦૨૩/૧૬

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૩૭ કસ કર , ૩૪ ય તઓને ઝડપી, ૧૩૭ લીટર
દશી દા , ૧ બોટલ

લીશ દા , ૧૫૧ વાટર

લીશ દા , ૪૮ બયર ટ ન અને ૧ કાર કબ

કર

હતી.
તકદાર ના પગલાં હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૦૨૪/૧૬

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

ોહ ૯૩

જ
ુ બ ુલ

જ
ુ બ ૧૩ ય તઓની અને પાસા હઠળ ૧

ય તની અટકાયત કર હતી.
અપહરણઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૦૨૫/૧૬

ૃ ણનગરઃ આશાબહન શંકરભાઈ ચૌહાણ (ઉ.વ.૧૬)(રહ.ઈ દ રાનગર ભરવાડવાસ ગોપાલ ચોક પાસે
ૃ ણનગર) ને તા.૨૯/૫/૧૬ બપોરના ૧/૦૦ વા યાના

મ
ુ ાર ઠ રનગર િવરલ કો પલે

ન કથી

આરોપી અિનલ મહશભાઈ પટલ (રહ.વે ુ ગોપાલ સોસાયટ ઉમા િવ ાલયની બા ુ માં ૃ ણનગર) લ ન
કરવાની લાલચ આપી લાલચાવી ફોસલાવી

રકમ કરવાના ઈરાદ ભગાડ લઈ ગયો છે . આ

ફર યાદ આશાબહનની માતા શાંતાબહન ચૌહાણે તા.૧/૬/૧૬ નારોજ
નોધાવી છે. આ

ગેની

ૃ ણનગર પોલીસ ટશન ખાતે

ન
ુ ાની તપાસ પો.ઈ. ી સી આર સંગાડા ચલાવે છે.

િનકોલઃ ભરતભાઈ બાવચંદભાઈ ગ રા (રહ.એમ શાંતી રસીડ સી સેવ ન ડ

ૂ લની સામે િનકોલ) એ

િનકોલ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૩૧/૫/૧૬ કલાક ૯/૩૦ થી ૧૨/૩૦ વા યા
દર યાન પોતાના રહણાંક ન કથી પોતાની
લઈ ગઈ છે . આ

ુ ી અવની (ઉ.વ.૧૬) ને અ ણી ય ત અપહરણ કર

ન
ુ ાની તપાસ પો.ઈ. ી એચ

ચૌધર ચલાવે છે .

ઉચાપતની ફર યાદઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૦૨૬/૧૬

સરખેજઃ ગણેશ દામા

ચોટ (રહ. લોટ નંબર-૩૦ પામલા રોડ ઈ ટ નરકસર સોસાયટ જય કાશનગર

નાગ રુ ) એ તા.૧/૬/૧૬ નારોજ સરખેજ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક માહ મે ૨૦૧૫ થી
તા.૨૧/૪/૧૬

ધ
ુ ીના સમયગાળા દર યાન સરખેજ સાગર એ ટટ ગોડાઉન વેર હાઉસ ખાતેથી આરોપી

(૧) મૌલીક હર નભાઈ શાહ (રહ.સીમા હોલ પાસે સેટ લાઈટ) અને (૨) રાકશ ુ માર
(રહ. જોષી ટકરા ગામ
ુ ફગ અને બી મીન
િવ ાસઘાત કય હતો. આ

લ
ુ ેણ તા કુ ો મ ુ ધા
ોડ ટનો માલ

કમત

તે

ુ માર જોષી

લો ખેડ ા) એ ભેગા મળ કંપનીના ગોડાઉનમાંથી વોટર
િપયા ૧૫,,૦૭,૦૨૭/- ઉચાપત કર

કંપની સાથે

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી ડ એસ ઈસરાની ચલાવે છે .
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અપ ૃ ઃુ -

સમાચાર યાદ નં.૧૦૨૭/૧૬

સાબરમતીઃ સાબરમતી ચેન રુ ગામ દવ ઓરમ નામની સાઈટ ઉપર રહતા અને યાજ સાઈટ ઉપર કામ
કરતા કા ભાઈ વેર ભાઈ રોટ (ઉ.વ.૩૫) સાઈટ ઉપર કામ કરતા હતા યાર તા.૧/૬/૧૬ સવારના
૧૧/૦૦ વા યાના

મ
ુ ાર સાઈટ ઉપર

થમ માળે થી પટકાઈ ગયા હતા. સારવાર માટ સોલા લાઈફ

લાઈન હો પીટલમાં દાખલ કરવામાં આ યા હતા. જયાં બપોરના ૨/૪૦ વાગે તેમ ુ
આ

ગે સાબરમતી પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ૃ ુ િનપજ ુ ં હ ુ.

ગેની તપાસ હ.કો. ી દનેશભાઈ મં ભ
ુ ાઈ

ચલાવે છે .
સાપ કરડતા

ૃ ઃુ -

સમાચાર યાદ નં.૧૦૨૮/૧૬

રવર ં ટ ઈ ટઃ કાંતીભાઈ શામ ભાઈ પટલ (ઉ.વ.૫૦) (રહ. આશારામ આ મ મોટરા) ને તા.૧/૬/૧૬
સવારના ૮/૦૦ વા યાના

મ
ુ ાર પોતાના ઘર ન ક પગ ઉપર સાપ કરડ ો હતો. સારવાર માટ સીવીલ

હો પીટલ લઈ જતા ફરજ પરના ડૉ. ીએ તેમને
અક માત મોત નોધી આ

ગેની તપાસ હ કો

ૃત

હર કયા હતા. આ

ગે રવર ંટ ઈ ટ પોલીસે

ી અ તિસહ જવાનિસહ ચલાવે છે .

આ મહ યાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૦૨૯/૧૬

નરોડાઃ મોિનકાબહન અશોકભાઇ

ન (ઉ.વ.૧૭) (રહ. ી રામ એપાટમે ટ

ત
ુ રના કારખાના નરોડા)

ધોરણ -૧૦ મા નાપાસ થતા હતાશ થઈ તા.૧/૬/૧૬ સવારના ૭/૦૦ વા યાના
ધાબા ઉપરથી પડ ુ કુ આ મહ યા કર હતી. આ
તપાસ હ કો ભીખાભાઇ

મ
ુ ાર પોતાના ઘરના

ગે નરોડા પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ગેની

વાભાઇ ચલાવે છે .

શહરકોટડાઃ હરશભાઈ હર ભાઈ મકવાણા (રહ.અશોકમીલ નરોડા રોડ) એ કોઈ કારણસર તા.૩૧/૫/૧૬
રાતના ૧૦/૦૦ વા યાના

મ
ુ ાર પોતાના ઘર પોતાની

તે શર ર ઉપર કરોસીન છાંટ સળગી ગયા

હતા. સારવાર માટ સીવીલ હો પીટલમાં દાખલ કરવામાં આ યા હતા. સારવાર દર યાન તા.૧/૬/૧૬
બપોરના ૪/૦૦ વાગે તેમ ુ

ૃ ુ િનપજ ુ ં હ ુ. આ

ગે શહરકોટડા પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ગેની તપાસ મ.સ.ઈ. ી ગણપતિસહ વખતિસહ ચલાવે છે .

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