જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૨૬/૪/૨૦૧૫ રિવવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા

ુ ગારધારા હઠળ ઝડપાયા :-

સમાચાર યાદ નં.૮૩૨/૧૫

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૩૫ કસ કર ૨૭ ય તઓને ઝડપી, ૨૨૭ લીટર
દશી દા , ૨૪ બયર ટ ન અને ૦૨ એ ટ વા
૦૧ ય તને ઝડપી રોકડ િપયા ૨૭૮૦/- અને

ુ ટર કબ

કયા હતા. તેમજ

ુ ગારના સાધનો કબ

ુ ગારધારા હઠળ ૧ કસ કર

કયા હતા.

તકદાર ના પગલાં હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૮૩૩/૧૫

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલાં હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુલ ૧૨૫ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ . ૯૩

ુ
જબ

ુ
જબ
૦૮ ય તઓની અને પાસા હઠળ

૦૩ ય તઓની અટકાયત કર હતી.
અપહરણઃ-

સમાચાર યાદ નં.૮૩૪/૧૫

ુ ન તે િવનોદભાઈ ભવાનભાઈ ચૌહાણની િવધવા પ ની (રહ. ચા ડ
સરખેજ : મ બે
ંુ ા નગર, સરખેજ) એ
સરખેજ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૨૪/૪/૧૫ બપોરના ૨/૦૦ વા યાના
ુ

પોતાના ઘર ન કથી પોતાનો
૬૪૯૧ લઈ િનકળે લ,

ુ
ઉમંગ (ઉºવº૧૬) ટ શને
જવા એકટ વા નંબર

ને કોઇ અ ણી ય ત અપહરણ કર લઈ ગઈ છે . આ

ુ
માર

.૦૧.એસºટ .

ુ
નાની
તપાસ પો.ઈ

ી વી.એન.સોલંક ચલાવે છે .
છે તરપ ડ ની ફર યાદઃઆનંદનગર :

સમાચાર યાદ નં.૮૩૫/૧૫

ુ
લાબભાઈ
ઉસમાનભાઈ મીર (રહ:

ફર યાદ ન ધાવી છે ક આરોપી
દર યાન
િસ ધી

ુ ના

રુ નગર) એ તા.૨૫/૪/૧૫ નારોજ આનંદનગર પોલીસ ટશન ખાતે

જ ંકશન રોડ, તા:વઢવાણ,
બા ુ ંમાં, થલતેજ) ને ભા ુ

રુ મોહંમદ સોસાયટ ની પાછળ, રહ મનગર,

ુ
રશ
પલાભાઈ ઠાકોર (રહ, થલતેજ પાણીની ટાંક પાસે, શાકમાકટની

િપયા ૧,૦૦૦/- ન

કર , તા.૧૨/૪/૧૫ બપોરનાં ૧/૩૦ થી ૨/૦૦ વા યા

રુ નગર થી અમદાવાદ રોઝ ડુ ચાર ર તા પાસે, ગોપાલ શોપ ગ સે ટર આગળ આવેલ
વેલસ ખાતે પોતાની ર

ામાં પેસે જર તર ક બેસાડ લા યા હતા. યારબાદ આરોપીએ

ુ
લાબભાઇને
િવ ાસમાં લઇ ભાડાનાં
ુ
લાબભાઇની
ર

ા લઇ નાસી જઇ

િપયા ૧૦૦૦/- સબંધીને

યાંથી લઇને આ ુ

તેમ કહ

ુ
લાબભાઇ
સાથે િવ ાસઘાત અને છે તરપ ડ કર છે . આ

ુ
નાની

તપાસ પો.સ.ઈ. ી ક.ડ .ડ ડોર ચલાવે છે .
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ઘરફોડઃ-

સમાચાર યાદ નં.૮૩૬/૧૫

ુ ર : નટવરભાઈ સોમાભાઈ મકવાણા (રહ. .ુ હા.બોડ, ક યાણ ક ની સામે, બા નગર
ુ
બા નગ
) એ
ુ
બા નગર
પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૨૪/૪/૧૫ રાતના ૧૧/૩૦ થી તા.૨૫/૪/૧૫
સવારના ૬/૦૦ વા યા દર યાન પોતાના મકાનના દરવા

ંુ તા

તોડ અ ણી ય ત ઘરમાં

વેશ

કર રસોડામાં પડલ લાકડાના કબાટનો ન ચો
તોડ , કબાટમાંથી સોના-ચાંદ ના દાગીના કમત િપયા
ૂ
૮૯,૭૫૦/- અને રોકડા પીયા ૮,૦૦૦/- મળ
આ

ુ લ િપયા ૯૭,૭૫૦/- મ ાની ચોર કર લઈ ગઈ છે .

ુ
નાની
તપાસ પો.ઈ. ી આર.આર.વસાવા ચલાવે છે .

ુ
નારણ રા
: ભરતભાઇ

ુ
ુ ) એ નારણ રા
ુ
મતીલાલ
ભોજક (રહ.શાંિતનગર સોસાયટ , ઉ માન રા

પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૨૩/૪/૧૫ ના કલાક ૮/૦૦ થી તા.૨૫/૪/૧૫ બપોરના
૨/૩૦ વા યા દર યાન પોતાના મકાનના રસોડાની

ીલ તોડ અ ણી ય ત ઘરમાં

વેશ કર રોકડા

િપયા ૫૦,૦૦૦/- તથા ચાંદ નો િસ ો તેમજ કાનમાં પહરવાની સોનાની વાળ કમત િપયા ૫,૦૦૦/-,
બે સોનાના સેટ કમત

િપયા ૪૦,૦૦૦/- તેમજ ભરતભાઇની પડોશમાં રહતા નીકશભાઇ મોતીલાલ

નાઓના ઘરની પણ બાર ની
એલ.સી.ડ ટ .વી. કમત
લઇ ગઈ છે . આ

ીલ તોડ , અ ણી ય ત ઘરમાં

િપયા ૧૦,૦૦૦/- મળ

ુ લ કમત

વેશ કર , એક સેમસંગ કં પની ુ

િપયા ૧,૦૫,૦૦૦/- મ ાની ચોર કર

ુ
નાની
તપાસ પો.સ.ઈ. ી ક.એચ.ખરસાણ ચલાવે છે .

વાહન ચોર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૮૩૭/૧૫

ુ : અશોક ુમાર ને કો ડા કપીયાર (રહ.અવ તી
નવરં ગ રા

લેટ, સરક ટ હાઉસ પાસે, શાહ બાગ) એ

તા.૨૪/૪/૧૫ સવારના ૧૦/૦૦ વાગે ટડ યમ પાંચ ર તા, એસ.બી.આઇ.કોપ રટ શાખા નીચે પા કગમાં
પોતાની મા તી ૮૦૦ કાર નંબર

.૦૬.સી.એમ.૦૫૨૯

કમત

ની ચોર બપોરનાં ૧/૦૦ વા યા દર યાન થઈ હતી. આ
ુ પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ
નવરં ગ રા

િપયા ૭૦,૦૦૦/- પાક કર હતી.

ગેની ફર યાદ અશોક ુ માર કપીયાર

ુ
નાની
તપાસ પો.સ.ઈ. ી બી.ક.ગૌ વામી ચલાવે છે .

આ મહ યાઃસાબરમતી :

સમાચાર યાદ નં.૮૩૮/૧૫
કાશભાઇ સોમાભાઇ મકવાણા (ઉ.વ.૨૧)(રહ.િન યનગર-૧, ગાંધીવાસની પાસે, મોટરા

રોડ, સાબરમતી) એ કોઇ કારણસર તા.૨૧/૪/૧૫ રાતનાં ૧૦/૦૦ વા યાના

ુ
માર
પોતાના ઘર ઉધઇ

મારવાની દવા પી જતાં સારવાર અથ તેમને િસવીલ હો પીટલમાં દાખલ કયા હતા.
દર યાન તા.૨૫/૪/૧૫ નાં કલાક ૩/૪૫ વાગે તેમ ંુ
અક માત મોત નોધી આ

ૃ ુ િનપ

ુ હ .ુ આ

યાં સારવાર

ગે સાબરમતી પોલીસે

ગેની તપાસ હ.કો. ી રમેશભાઇ બજલભાઇ ચલાવે છે .

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