જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૧૬/૦૩/૨૦૧૫ સોમવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા

ુ ગારધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૫૩૪/૧૫

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૨૫ કસ કર ૩૭ ય તઓને ઝડપી, ૧૨૯ લીટર
દશી દા , ૭૫૦ બોટલ ઇ લીશ દા , ૦૮
ઓટોર

ા અને ૦૧ કાર કબ

રોકડ િપયા ૧૨,૨૭૫/- અને

વૉટર ઇ લીશ દા ,

કર હતી. તેમજ

૧૮ બયરટ ન, ૦૨ એ ટવા, ૦૧

ુ ગારધારા હઠળ ૦૫ કસ કર ૧૭ ય તઓને ઝડપી

ુ ગારનાં સાધનો કબ

કયા હતા.

તકદાર ના પગલાં હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૫૩૫/૧૫

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલાં હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુ લ ૧૩૬ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ .૯૩

જ
ુ બ

જ
ુ બ ૦૫ ય તઓની અને પાસા હઠળ

૦૧ ય તની અટકાયત કર હતી.
અપહરણઃ-

સમાચાર યાદ નં.૫૩૬/૧૫

ઘાટલોડ યા : દવીબેન ઇ રભાઇ મારવાડ (રહ.સંજયનગર તે ભાઇની ચાલી, ગેટ નં ૪, ઘાટલોડ યા)
એ તા.૧૫/૩/૧૫ નારોજ ઘાટલોડ યા પોલીસ

ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૧૦/૩/૧૫

સવારનાં ૫/૦૦ થી બપોરનાં ૩/૦૦ વા યા દર યાન ઘર ન કથી પોતાની
અ ણી ય ત લલચાવી ફોસલાવી
પો.ઈ. ી એ.

ુ ી માયા (ઉ.વ.૧૬) ને

રકમ કરવાના ઇરાદ ભગાડ લઇ ગઇ છે . આ

ન
ુ ાની તપાસ

ગો હલ ચલાવે છે .

િવ ાસઘાત અને છે તરપ ડ :-

સમાચાર યાદ નં.૫૩૭/૧૫

સોલા હાઇકોટ : કૌશીકભાઇ ુ દ
ુ ચં કાપડ યા (રહ. દ
ુ શન સોસાયટ , િવભાગ-૨, દવે

બસ ટ ડની

બા ુ માં, નારણ રુ ા) એ તા.૧૫/૩/૧૫ નારોજ સોલા હાઇકોટ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે
તા.૨/૩/૧૩

થી

તા.૪/૮/૧૪

ના

સમયગાળા

ુ લા(એચ. .ુ એફ.ના કતાહતા) (૨) દપલ જયેશ

દર યાન

આરોપી

(૧)

જયેશ

કનૈયાલાલ

ુ લા(એચ. .ુ એફ.ના સ ય) (૩)રાજવી જયેશ

ુ લા (એચ. .ુ એફ.ના સ ય) એ ભેગામળ કાવ ુ રચી, કૌશીકભાઇને િવ ાસમાં લઇ પોતાના ધંધા
માટ હાથ ઉછ ના ૨ કરોડ િપયા કૌશીકભાઇ પાસેથી મેળવી લીધા બાદ તેની

કુ વણી પેટ આરોપીએ

આપેલ ચેક કૌશીકભાઇએ બકમાં ભરતાં ચેક ર ટન થતાં, કૌશીકભાઇ સાથે છેતરપ ડ અને િવ ાસઘાત
કય છે. આ

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી

.એલ.પાટ લ ચલાવે છે .

1

ચોર :-

સમાચાર યાદ નં.૫૩૮/૧૫

સે ટલાઇટ : યોગેશભાઇ રસીકભાઇ રાજ રુ ા (ઉ.વ.૨૧)(રહ.મઇન બ ર, હાટડા ચોક,
તા.રાણ રુ ા,

ળ લા ગામ

.અમદાવાદ) એ તા.૧૫/૩/૧૫ નારોજ સેટ લાઇટ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી

છે તા.૧૪/૩/૧૫ રાતનાં ૧૦/૩૦ થી ૧૧/૩૦ વા યા દર યાન નહ નગર બી.આર.ટ .એસ. બસ ટ ડ
સામે, િવ લ
ુ
હતી.
કમત

ુ ધીયાની

કારની

ુ કાન પાસે રોડ ઉપર પોતાની કાર નંબર

ાઇવર સાઇડનો પાછળનો કાચ તોડ અ ણી

િપયા ૬૦,૦૦૦/- તથા સોનાની

ુ ી કમત

.૨૩.એ.૭૮૪૦ પાક કર

ય ત કારમાંથી સોના ુ ં મંગળ ુ

િપયા ૨૫,૦૦૦/- મળ

૮૫,૦૦૦/- ની મતા ભરલ પસની ચોર કર લઇ ગઇ છે . આ

કુ

ુ લ કમત

િપયા

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી એમ.બી.પટણી

ચલાવે છે .
આ મહ યાઃસાબરમતી :

સમાચાર યાદ નં.૫૩૯/૧૫
રુ શભાઇ ભીખાભાઇ

પિત (ઉ.વ.૪૩)(રહ.અ દા
ુ
ફ ટ, બેરોનેટ કો પલે

પાસે,

સાબરમતી) એ આથ ક તંગીથી કં ટ ાળ જઇ તા.૧૪/૩/૧૫ સવારનાં સમયે ઉધય મારવાની દવા પી
લેતાં, સારવાર અથ તેમને

ખ
ુ રાજ હો પીટલમાં દાખલ કરલ હતા.

તા.૧૫/૩/૧૫ સવારનાં ૮/૧૦ વાગે તેમ ું
મોત ન ધી આ

ૃ ુ િનપ

ુ હ ુ. આ

યાં સારવાર દર યાન

ગે સાબરમતી પોલીસે અક માત

ગેની તપાસ મ.સ.ઈ. ી જયંિતભાઇ વેચાતભાઇ ચલાવે છે .

(ઇ.ચા.)નાયબ પોલીસ કિમશનર,
કં ોલ મ, અ’વાદ શહર.
પોલીસ કિમશનર વતી.
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