ં
જનસપક
અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૬/૧/૨૦૧૫ મંગળવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તેમજ

ુ ગારધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૪૨/૧૫

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૨૧ કસ કર ૧૯ ય તઓને ઝડપી ૧૧૬ લીટર દશી
દા અને ૪૧ બોટલ

લીશ દા કબ

ઝડપી રોકડ િપયા ૬૭૦/- અને

કય હતો. તેમજ

ુ ગારનાં સાધનો કબ

ુ ગારધારા હઠળ ૦૧ કસ કર ૦૨ ય તઓને

કયા હતા.

તકદાર ના પગલાં હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૪૩/૧૫

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

ો હ ૯૩

ુ લ ૯૭
ુ
જબ

ુ
જબ
૧૫ ય તઓની અને પાસા હઠળ ૦૩ ય તઓની

અટકાયત કર હતી.
અપહરણઃ-

સમાચાર યાદ નં.૪૪/૧૫

ુ )
દાણીલીમડા : હરાબહન નારણભાઇ સોલંક (રહ.આશા રુ સોસાયટ , ઢોરબ ર ચાર ર તા, બેહરામ રા
એ તા.૫/૧/૧૫ નારોજ દાણીલીમડા પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક આજથી એક અઠવાડ યા
પહલાં બપોરનાં ૧૨/૩૦ વા યાના

ુ
માર
ઘર ન કથી પોતાના પૌ

કોઇ અ ણી ય ત અપહરણ કર લઈ ગઇ છે . આ

ુ
નીલભાઇ
દનેશભાઇ(ઉ.વ.૧૩)

ુ
નાની
તપાસ પો.ઈ. ી એમ.એસ.શેખ ચલાવે છે .

છે તરપ ડ અને િવ ાસઘાત :-

સમાચાર યાદ નં.૪૫/૧૫

ઓઢવ : શાંતાબહન ભરતભાઇ પટલ (રહ.શીવદશન સોસાયટ ,
એ તા.૫/૧/૧૫ નારોજ ઓઢવ પોલીસ

ું

ુ
વાસ
ઓરમની સામે, ર ગ રોડ, ઓઢવ)

ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૨૧/૧૨/૧૪ ના કલાક

૯/૦૦ થી તા.૨૯/૧૨/૧૪ નાં કલાક ૮/૦૦ વા યા દર યાન આરોપી (૧) દનેશ અને (૨) રા ુ ભાઇ ( ના
ુ નામ સરનામાની ખબર નથી) એ ભેગામળ પોતે અનાથ આ મમાંથી આવતાં હોવાની ઓળખ આપી
રા
ભીખ પેટ િપયા અને સાડ માંગી, શાંતાબહનને િવ ાસમાં લઇ પોતાની પાસેની સોનાની કંઠ માંથી એક
મણકો શાંતાબહનને આપી “તમે આ મણકો સોની પાસે ચેક કરાવો, જો મણકો સોનાનો હોય તો કંઠ
સ તામાં આપી દઇ ”ુ તેમ કહ શાંતાબહનને લાલચ આપતાં, મણકો સોનાનો િનકળતાં શાંતાબહન પાસેથી
કંઠ પેટ

િપયા ૨,૦૦,૦૦૦/- લઇ, િપ ળની કંઠ આપી નાસી જઇ, શાંતાબહન સાથે છે તરપ ડ અને

િવ ાસઘાત કય છે . આ

ુ
નાની
તપાસ પો.સ.ઇ. ી આર. .ખાંટ ચલાવે છે .
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ઘરફોડઃ-

સમાચાર યાદ નં.૪૬/૧૫

ઓઢવ : કાંિતભાઇ કાળ દાસ પરમાર (રહ.મોમાઇનગર, રં ગ ૃપા હો પીટલની સામે, ત શીલા રોડ, ઓઢવ)
એ તા.૫/૧/૧૫ નારોજ ઓઢવ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૩/૧/૧૫ બપોરના ૧/૩૦
થી તા.૫/૧/૧૫ સવારનાં ૭/૩૦ વા યા દર યાન પોતાના મકાનનાં દરવા
ઘરમાં

ુ તા

તોડ અ ણી ય ત

વેશ કર , પતરાની પેટ નો ન ુ ચો તોડ , પેટ માંથી સોના-ચાંદ નાં દાગીના

૮૬,૦૦૦/- મતાની ચોર કર લઇ ગઈ છે . આ

ુ
નાની
તપાસ પો.ઇ. ી

ુ લ કમત

િપયા

.એસ.બારયા ચલાવે છે .

ચોર :-

સમાચાર યાદ નં.૪૭/૧૫

આનંદનગર : મનોજભાઇ ભા કર (રહ.વ િવહાર ટાવર, આયવત બં લોઝ,

ેરણાતીથ દરાસર રોડ,

સેટલાઇટ) એ તા.૫/૧/૧૫ નારોજ આનંદનગર પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૨૫/૨/૧૪
પહલાં કોઇપણ સમયે પોતાની આનંદનગર, િવનસ એટલાટ સ બ ડ ગમાં આવેલ ઓફ સમાં નોકર કરતો
આરોપી

ુ (રહ.લાંભા ગામ) નો નોકર દર યાન ઓફ સમાંથી રોકડા
દપિસગ રામઆ યસ ગ રાજ ત

િપયા ૪૦,૦૦૦/-, સેમસંગ ટબલેટ કમત િપયા ૧૦,૦૦૦/- તથા િપયા ૧,૦૦,૦૦૦/- નો ચેક પોતાના
ખાતામાં જમા કરાવી

ુલ

િપયા ૧,૫૦,૦૦૦/- મતાની ચોર કર નાસી ગયો છે . આ

ુ
નાની
તપાસ

પો.સ.ઇ. ી વી.એન.ચૌધર ચલાવે છે .
ટંુ :-

સમાચાર યાદ નં.૪૮/૧૫

નરોડા : ગનીભાઇ આદમભાઇ મ

ુ (ઉ.વ.૪૮)(રહ.ચા ુંડાની ચાલી, પદમાવતી સોસાયટ ની સામે, િનકોલ
ર

નરોડા રોડ) તા.૫/૧/૧૫ રાતનાં ૯/૩૦ વા યાના

ુ
માર
નરોડા

બા ુ માં, મ રુ મસાલા કંપનીની સામે ઉભા હતા દર યાન
આશરાનાં) ભેગામળ

.આઇ.ડ .સી. ફજ-૧, ઇગરસોલ કંપનીની
ણ અ

ગનીભાઇ હથોડ અને લાકડ થી માથામાં ઇ

૬૦,૦૦૦/- ભરલ પા કટ લઇ નાસી ગયા હતા. આ
ટશન ખાતે ન ધાવી છે . આ

યા ઇસમો(૩૫ થી ૪૦ વષના
કર , ગનીભાઇ ુ ં રોકડ

ગેની ફર યાદ ગનીભાઇ મ

િપયા

ુ એ નરોડા પોલીસ
ર

ુ
નાની
તપાસ પો.ઇ. ી પી.પી.પીરો યા ચલાવે છે .

પાણીમાં ુ બી જઇ મરણ ગયેલની લાશ મળ આવી :
એલીસ ીજ : તા.૫/૧/૧૫ ના કલાક ૧૧/૩૦ વા યા પહલાં કોઇપણ સમયે

સમાચાર યાદ નં.૪૯/૧૫
બેડકર ીજ નીચે સાબરમતી

નદ માં પાણીમાં ુ બી જઇ મરણ ગયેલ ગોપાલભાઇ દશરથભાઇ સા ુ (ઉ.વ.૧૬)(રહ.વસંતિવહાર સોસાયટ ,
િવભાગ-૨, કઠવાડા રોડ, નવા નરોડા)નાઓની લાશ એલીસ ીજ પોલીસને મળ આવી છે . આ
એલીસ ીજ પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ગે

ગેની તપાસ મ.સ.ઈ. ી ફતેિસહ પાભાઇ ચલાવે છે .

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