જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૧૫/૦૮/૨૦૧૬ સોમવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા

ુ ગારધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૪૮૭/૧૬

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૪૯ કસ કર , ૩૬ ય તઓને ઝડપી ૨૬૩ લીટર
દશી દા , ૭૭ બોટલ

લીશ દા , ૨ બયર ટ ન અને ૧ ઈકો ગાડ કબ

કર હતી. તેમજ

હઠળ ૧૧ કસ કર ૫૯ ય તઓને ઝડપી રોકડ િપયા ૧,૨૮,૦૯૦/- અને

ુ ગાર ધારા

ુ ગારના સાધનો કબ

કયા

હતા.
તકદાર ના પગલાં હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૪૮૮/૧૬

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

ોહ .૯૩

જ
ુ બ ૧૭ ય તઓની અટકાયત કર હતી.

ન
ુ ની કોિશશની ફર યાદઃસોલા હાઈકોટઃ સિતષભાઈ ભલા

સમાચાર યાદ નં.૧૪૮૯/૧૬
ઠાકોર (ઉ.વ.૨૬) (રહ.ગોવરવાસ ચાંદલોડ યા) એ સોલા હાઈકોટ

પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક આરોપી (૧)
િશ ુ રબાર
બળદવ

જ
ુ બ ુલ

ગર ઉફ

ગો રબાર (૨) કરણ રબાર (૩)

(૪) અ પેશ મહરાજભાઈ દસાઈ (૫) ભાવેશ મહરાજભાઈ દસાઈ અને (૬) િવશાલ

ઠાકોર (તમામ રહ. પીરવાસ ગોતા ગામ) તેમજ બી

અ ય માણસોએ ભેગ ા મળ

સિતષભાઈના ભાઈ રા લ
ુ ઠાકોર સાથે અગાઉ થયેલ ઝગડાની અદાવત રાખી તા.૧૪/૮/૧૬ સાંજના
૬/૩૦ વા યાના

મ
ુ ાર ગોતા ગામ લીમડાવાળો વાસ ચા ડ
ુ ં ા માતાના મં દર ન ક રા લ
ુ ઠાકોરને

લાકડ તેમજ તલવાર વડ પગ ઉપર અને માથાના ભાગે ગંભીર ઈ ઓ કર
ગયા હતા. આ

ન
ુ ાની તપાસ ઈ ચા

વલેણ ુ મલો કર નાસી

પો.ઈ. ી એ ડ પરમાર ચલાવે છે .
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ઘરફોડઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૪૯૦/૧૬

આનંદનગરઃ

રુ ભાઈ ઓમચં ભાઈ શાહ (રહ.િનશાંત બંગલોઝ-૨ આર ક પાકની બા ુ માં સેટલાઈટ)

એ સેટલાઈટ પોલીસ

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૧૪/૮/૧૬ કલાક ૦૦/૩૦ થી કલાક

૮/૦૦ વા યા દર યાન પોતાના મકાનના રસોડાની બાર ના સળ યા વાળ અ ણી ય ત ઘરમાં
કર ચાંદ ના વાસણો કમત

િપયા ૨૦,૦૦૦/- અને રોકડ

૧,૬૦,૦૦૦/- મતાની ચોર કર લઈ ગઈ છે . આ

િપયા ૧,૪૦,૦૦૦/- મળ

ુલ

વેશ
િપયા

ન
ુ ાની તપાસ પો.ઈ. ી પી બી રાણા ચલાવે છે .

ચોર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૪૯૧/૧૬

સે ટલાઈટઃ મોહન ઈ રભાઈ કો ટ (રહ.સીતાબાગ ટનામે ટ સે ટર વેર હાઉસની સામે વટવા રોડ
ઈસન રુ ) એ સેટ લાઈટ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક એસ
આવેલ

હાઈવે દવાક મોલમાં

મ
ુ ાના શો મમાં અગાઉ નોકર કર ગયેલ આરોપી અજય ખરાડ ( ના

ખબર નથી) તા.૧૩/૮/૧૬ રાતના ૧૦/૪૫ થી ૧૧/૧૫ વા યા દર યાન
ખોલી

વેશ કર કાઉ ટરમાંથી

પો.સ.ઈ. ી
કા ુ ુરઃ

રુ ા નામ સરનામાની

ુ લીકટ ચાવી વડ શો

િપયા ૧,૨૪,૦૦૦/- ચોર કર લઈ ગયો છે . આ

મ

ન
ુ ાની તપાસ

એન વાઘેલા ચલાવે છે.
ગરભાઈ ઘન યામભાઈ ઠ ર (રહ.અ રધામ

લેટ અબન બે ક રોડ રાજકમલ પે ોલપંપ

સામે મહસાણા) એ કા ુ રુ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે તા.૨૦/૫/૧૬ થી તા.૬/૮/૧૬
ધ
ુ ીના સમયગાળા દર યાન કા ુ રુ સરયાપોળ ખાતેના
ચોર કર લઈ ગઈ હતી.
સે ટરમાંથી

ુ લા મકાનમાંથી અ ણી

ય ત પસની

પસમાં પીન નંબર સાથે રાખેલ એટ એમ કાડ ારા અલગ-અલગ એટ એમ

ુ દા- ુ દા સમયે

ગરભાઈના ખાતામાંથી િપયા ૨,૪૫,૪૪૦/- ઉપાડ લીધા છે . આ

ન
ુ ાની

તપાસ પો.સ.ઈ. ી બી પી મેઘલાતર ચલાવે છે .
શોટ સ કટ થતા દાઝી જતા

ૃ ઃુ -

સાબરમતીઃ બીનાબહન ચેતનભાઈ

સમાચાર યાદ નં.૧૪૯૨/૧૬
હુ ાર (રહ.આ ય ગો ડ) ના ઘર તા.૧૩/૮/૧૬ બપોરના સમયે

શોટ સ કટ થતા બીનાબહન દાઝી ગયા હતા. સારવાર માટ સીવીલ હો પીટલમાં દાખલ કરવામાં આ યા
હતા.

યાં સારવાર દર યાન સાંજના ૬/૦૦ વાગે

અક માત મોત નોધી આ

ૃ ુ િનપજ ુ ં હ ુ. આ

ગેની તપાસ મ.સ.ઈ. ી શનાભાઈ

ગે સાબરમતી પોલીસે

ળ
ુ ાભાઈ ચલાવે છે.

આ મહ યાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૪૯૩/૧૬

રવર ં ટ વે ટઃ રવાભાઈ કાળાભાઈ પરમાર (ઉ.વ.૪૫) (રહ.રામ રહ મનો ટકરો

યન ક

તાન ન ક

દાણીલીમડા) એ અગ ય કારણસર તા.૧૪/૮/૧૬ કલાક ૧૦/૧૦ વા યા પહલા રામ રહ મના તેકરા
પાછળ નદ માં ુ બી જઈ આ મહ યા કર હતી. આ

ગે રવર ંટ વે ટ પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ગેની તપાસ હ.કો. ી હષદભાઈ માવ ભાઈ ચલાવે છે .
નાયબ પોલીસ કિમશનર,
કં ોલ મ, અ’વાદ શહર.
પોલીસ કિમશનર વતી.
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