ં
જનસપક
અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૧૪/૧૦/૨૦૧૪ મંગળવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તેમજ

ુ ગારધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૫૬૧/૧૪

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૧૯ કસ કર ૧૯ ય તઓને ઝડપી, ૧૬૨ લીટર દશી
દા , ૦૧ બોટલ ઇ લીશ દા , અને ૧ મોટર સાયકલ કબ
૦૭ ય તઓને ઝડપી, રોકડ િપયા ૯૪૦/- તથા

ક ુ હ .ુ તેમજ

ુ ગારનાં સાધનો ક

ુ ગારધાર હઠળ ૦૨ કસ કર

કયા હતા.

તકદાર ના પગલાં હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૫૬૨/૧૪

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

ોહ ૯૩

ુ લ ૧૦૨
ુ
જબ

ુ
જબ
૧૦ ય તઓની અને પાસા હઠળ ૦૬ ય તઓની

અટકાયત કર હતી.
નજર

ુ
કવી
ચોર :-

સમાચાર યાદ નં.૨૫૬૩/૧૪

ુ
સેટલાઇટ : રમેશભાઇ મ ભાઇ
પટલ (રહ.સી/૨૦૨ અસાવર ટાવર, વાઇડ

ગલ સીનેમા પાછળ,

સેટલાઇટ) એ સેટલાઇટ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા. તા.૧૪/૧૦/૧૪ બપોરનાં ૧/૪૫
વા યાના

ુ
માર
સેટલાઇટ ઇ કોન સકલ પાસે, દવાક મોલમાં આવેલ ટટ બેક ઓફ ઇ ડ યા પાસે

રોડ ઉપર રમેશભાઇ પોતાની કાર લઇને બકમાં પૈસાનો
ુ બાંધાનો, રં ગ
મજ ત

ા ટ લેવા જતાં હતા યાર એક મ ાસી

હર
વો

યામ એવો ઇસમ રમેશભાઇની ગાડ નો કાચ ખખડાવી “તમને બકમાં મેનેજર

બોલાવે છે તેમ કહતા રમેશભાઇ બકમાં જતાં ગાડ માં બેસેલ

ાઇવરને બી

ગાડ ની બા ુ માં પૈસા નાંખી “તારા પૈસા પડ ગયેલ છે ” તેમ કહ
એક કાળા રં ગની ઓફ સ બેગ

મ ાસી

વા દખાતા

ાઇવર પૈસા લેવા જતાં ગાડ માં પડલ

માં રોકડ પીયા ૧૦,૦૦,૦૦૦/- હતા તે બેગ ાઇવરની નજર

કર લઇ પલાયન થઇ ગયા છે . આ

ુ ષે

ુ
કવી
ચોર

ુ
નાની
તપાસ પો.ઇ. ી એમ. .ુ મશી ચલાવે છે .

ચોર :-

સમાચાર યાદ નં.૨૫૬૪/૧૪

ઇસન રુ : રખાબહન ભીખાભાઇ ઠાકર (ઉ.વ.૫૨)(રહ.સે ટર.૧૦/૧૨૧,

ુ
જરાત
ર ફાયનર

બાજવા,

વડોદરા) તા.૧૩/૧૦/૧૪ સવારના ૯/૧૫ થી ૯/૪૫ વા યા દર યાન સી.ટ .એમ.થી નારોલ બસ ટ ડ
ુ
ધીની
બી.આર.ટ .એસ.બસની
મંગળ ુ

ુ
સાફર
દર યાન અ ણી ય તએ રખાબહનનાં ગળામાં પહરલ સોના ુ ં

કમત િપયા ૭૫,૦૦૦/- ચોર કર લીધી હતી. આ

પોલીસ ટશન ખાતે ન ધાવી છે . આ

ગેની ફર યાદ રખાબહન ઠાકર ઇસન રુ

ુ
નાની
તપાસ મ.સ.ઇ. ી દવદ િસહ કહળિસહ ચલાવે છે .

1

ખાડ યા : શરદ ુ માર લાલ ભાઇ ધોળક યા (ઉ.વ.૫૮)(રહ. ૃષણા ટાવર, આનંદનગર રોડ, સેટલાઇટ) એ
તા.૧૩/૧૦/૧૪ ના રોજ ખાડ યા પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૪/૧૦/૧૪ બપોરના ૧/૦૦
થી ૨/૦૦ વા યા દર યાન માણેક ચોક, માંડવીની પોળ આગળ આવેલ પોતાની મહાકાળ મેટ સ અને
બાલા

મેટ સ નામની ુ કાનમાં

ુ
ાહકનાં વાંગમાં આવેલ આરોપી (૧) ઉમેશભાઇ જ ભાઇ
ચેખલીયા (૨)

ુ
ગજરાબેન જ ભાઇ
ચેખલીયા (૩) લીલાબેન કાંતીભાઇ
(તમામ રહ.ગઢડા,
વાસણો

ુલ

કમત

ુ
ઘર
યા (૪) નીતાબેન અશોકભાઇ વણ

.ભાવનગર) એ ભેગામળ શરદ ુ મારની નજર
િપયા ૧,૬૭,૭૦૦/- ચોર

કર

ા

ુ
કવી
તાંબા, િપ ળ અને ટ લનાં
ુ ની તપાસ પો.સ.ઇ. ી
ના

લઇ ગયા છે .આ

એમ.આર.સંગાડા ચલાવે છે .
વાહન ચોર :સાબરમતી :

સમાચાર યાદ નં.૨૫૬૫/૧૪
ુ શરાવ ભવરલાલ રાવ (રહ.અનમોલ બંગલોઝ અયો યાનગર સોસાયટ પાછળ
ર

રાણીપ સાબરમતી) એ તા.૮/૧૦/૧૪ રાતના ૧૦/૦૦ વાગે રહણાંક ન ક પોતાની મહ
નંબર કએ ૦૫ એમએલ ૮૯૩૫ કમત

િપયા ૨,૫૦,૦૦૦/- પાક કર હતી.

સવારના ૯/૦૦ વા યા દર યાન થઈ હતી. આ
સાબરમતી પોલીસ ટશન ખાતે ન ધાવી છે . આ

ા કંપનીની ગાડ

ની ચોર તા.૯/૧૦/૧૪

ુ
રશરાવ
રાવે તા.૧૩/૧૦/૧૪ નારોજ

ુ
નાની
તપાસ પો.સ.ઇ. ી ક એમ છાસીયા ચલાવે છે .

ૃ ુ:-

દાઝી જતાં
વટવા :

ગેની ફર યાદ

ુ

સમાચાર યાદ નં.૨૫૬૬/૧૪

ુ બહન લ મણભાઇ ગંગો ી (ઉ.વ.૨૩)(રહ.રં ગોલીનગર, લ મીનગર, નારોલ) તા.૧૩/૧૦/૧૪

સવારનાં ૫/૧૦ વા યાના

ુ
માર

ુ

કરવા સા અગરબ ી સળગાવતાં હતા દર યાન દવાસળ ની સળ

કરોસીનનાં ડબલા ઉપર પડતાં આગ લાગતાં
હો પીટલમાં દાખલ કરવામાં આ યા હતા.
પોલીસે અક માત મોતે ન ધી આ

ુ બહન દાઝી ગયા હતા. સારવાર અથ તેમને િસવીલ

યાં સારવાર દર યાન તેમ ુ

ૃ ુ િનપ

ુ હ ુ. આ

ગે વટવા

ગેની તપાસ મ.પો.કિમ. ી “ ” ડ વીઝન ચલાવે છે .

આ મહ યા :-

સમાચાર યાદ નં.૨૫૬૭/૧૪

શહરકોટડા : અ ીનભાઇ ઇ રભાઇ પરમાર (ઉ.વ.૨૮)(રહ. ુ ં લાલ

ુ
દાસની
ચાલી, ગવમ ટ ડ . કોલોની

સામે નરોડા રોડ) એ કોઇ કારણસર તા.૧૩/૧૦/૧૪ સવારનાં ૧૧/૩૦ વા યાનાં
સાડ બાંધી ગળે ફાંસો ખાઇ આ મહ યા કર હતી. આ

ુ
માર
છતની

ગલ સાથે

ગે શહરકોટડા પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ગેની તપાસ હ.કો. ી જયપાલિસહ િવજયિસહ ચલાવે છે .

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