જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા..૧૧/૧૦/૨૦૧૫ રિવવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી ધારા હઠળ ઝડપાયા :-

સમાચાર યાદ નં.૨૦૫૨/૧૫

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૩૨ કસ કર અને ૨૭ ય તઓને ઝડપી ૫૮ લીટર
દશી દા કબ

કય હતો.

તકદાર ના પગલાં હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૦૫૩/૧૫

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલાં હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
૯૪

ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ .૯૩

ુ
જબ
૧૫

ુ
જબ

ુલ

ય તઓની અને પાસા હઠળ ૩

ય તઓની અટકાયત કર હતી.
અપહરણઃઅમરાઈવાડ ઃ

સમાચાર યાદ નં.૨૦૫૪/૧૫
સીમાબહન

હ રિસગ

ુ
રાજ ત

(ઉ.વ.૧૫)(રહ.િશવનગર

અમરાઈવાડ ) ને તા.૫/૧૦/૧૫ બપોરના ૧/૪૫ વા યાના

રબાર

કોલોની

ુ
માર
ઘર ન ક રહતો આરોપી અિમત ઉફ

ુ ઘર ન કથી લલચાવી ફોલસાવી
લાલો દવે ભાઈ રાજ ત
છે . આ

સોસાયટ

રકમ કરવાના ઈરાદ ભગાડ લઈ ગયો

ુ
ગેની ફર યાદ સીમાબહનના િપતા હ રિસગ રાજ તએ
તા.૧૦/૧૦/૧૫ નારોજ અમરાઈવાડ

પોલીસ ટશન ખાતે ન ધાવી છે . આ

ુ
નાની
તપાસ પો.ઈ. ી ઓ એમ દસાઈ ચલાવે છે .

ઘરફોડઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૦૫૫/૧૫

મણીનગરઃ મહ ભાઈ પારસમલ

ન (રહ.ઓમ જય

વ લભવાડ મણીનગર) એ મણીનગર પોલીસ

બે એપાટમે ટ દવાંગ સોસાયટ

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

બપોરનાં ૧૨/૩૦ થી ૪/૪૫ વા યા દર યાન પોતાના મકાનના દરવા ની
ય ત ઘરમાં
લઇ ગઇ છે . આ

સામે

ળ નો ન ુ ચો તોડ અ ણી

વેશ કર િતજોર માંથી સોનાના દાગીના કમત િપયા ૩,૩૧,૫૦૦/- મતાની ચોર કર
ુ
નાની
તપાસ પો.ઇ. ી એન એસ દસાઈ ચલાવે છે .

આઈડ સી વટવાઃ

ુ તભાઈ િનમલચંદ ચો સી (રહ. યામલ રો હાઉસ િવભાગ-૩ આનંદનગર રોડ

સેટલાઈટ) એ તા.૧૦/૧૦/૧૫ નારોજ

આઈડ સી વટવા પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક

તા.૮/૧૦/૧૫ સાંજના ૫/૦૦ થી તા.૧૦/૧૦/૧૫ સવારના ૮/૩૦ વા યા દર યાન
ફઝ-૪ ખાતે આવેલ પોતાની

જસ સ એ

આઈડ સી વટવા

િનયસ કંપનીનો દરવાજો તોડ અ ણી ય ત કંપનીમાં

વેશ કર કટ ગ પાટસ, ુક એસેસ નંગ-૨, ોલી નાની-મોટ નંગ-૧૨, લોખંડની ચેઈન રોલર ગાડ નંગ૨૫,

ુ ક રોડ નંગ-૨૦,

લઇ ગઇ છે . આ

પ અને લેટ નંગ-૧ મળ

ુ લ કમત

િપયા ૧,૧૩,૬૦૦/- મતાની ચોર કર

ુ
નાની
તપાસ પો.સ.ઇ. ી એસ એન કરં ગીયા ચલાવે છે .
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ચોર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૦૫૬/૧૫

ુ અમીતભાઈ ટકચંદ ગંગવાની (રહ.સી ધી કોલોની
માધવ રાઃ

બાવાડ સરદારનગર) તા.૧૦/૧૦/૧૫

રાતના ૯/૦૦ વા યાના

ુ
ુ રામદવ મસાલાની બા ુ માં પોતા ુ મોટર સાયકલ પાક કર
માર
માધવ રા

નોકરને સાચવવા ુ કહ

ુ કાનમાં ખર દ કરવા ગયા હતા યાર અ ણી ય તએ અમીતભાઈના નોકરને

ુ હ ુ ક તમારા પૈસા પડ ગયા છે તેમ કહતા નોકર િપયા ૧૦-૧૦ ની નોટ લેવા જતા
આવીને ક અ
નજર

ુ
કવી
અ ની ય ત મોટર સાયકલની કમાં
ભરાવેલ બેગની ચોર કર પલાયન થઈ ગઈ હતી.
ુ

બેગમાં રોકડ િપયા ૬,૪૦,૩૬૦/- મતા હતી. આ
પોલીસ ટશન ખાતે ન ધાવી છે . આ

ુ
ગેની ફર યાદ અમીતભાઈ ગંગવાણીએ માધવ રા

ુ
નાની
તપાસ પો.સ.ઇ. ી ક એ ચૌધર ચલાવે છે .

સોનાનો દોરો ખચી તોડ લઈ ગયોઃકાગડાપીઠઃ ચં ીકાબહન

સમાચાર યાદ નં.૨૦૫૭/૧૫

લભાઈ ગોહ લ (ઉ.વ.૩૩)(રહ.ચં િવહાર એપાટમે ટ મંગલપાક સોસાયટ

સામે કાંકર યા) તા.૨/૧૦/૧૫ રાતના ૮/૩૦ વા યાના

માર
ુ
મંગલપાક સોસાયટ ન કથી પસાર થઈ

ર ા હતા યાર મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ (૨૫ થી ૩૦ વષના આશરાનો) એક

ુ ષ ચં ીકાબહનના

ગળામાંથી સોનાનો દોરો કમત િપયા ૩૭,૩૩૦/- ખેચી તોડ લઈ નાસી ગયો હતો. આ

ગેની ફર યાદ

ચં ીકાબહન ગોહ લે તા.૧૦/૧૦/૧૫ નારોજ કાગડાપીઠ પોલીસ ટશન ખાતે ન ધાવી છે . આ
તપાસ પો.ઈ. ી
વાહન અક માતમાં

ુ
નાની

એમ મકવાણા ચલાવે છે .
ૃ ઃુ -

સમાચાર યાદ નં.૨૦૫૮/૧૫

વટવાઃ મીનાબહન ગેલાભાઈ ઝાપડ યા (રહ. હર ભાઈની ચાલી ભરવાડવાસ રાણી રુ રોડ ખોડ યાર
હોટલની પાછળ શાહવાડ ) એ તા.૧૦/૧૦/૧૫ નારોજ વટવા પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક
તા.૯/૧૦/૧૫ સાંજના ૭/૩૦ વા યાના

ુ
માર
લાભાથી નારોલ જતા

ીજ ઉતરતા રોડ ઉપરથી

મીનાબહનના માતા જવ બહન (ઉ.વ.૬૦) પસાર થઈ ર ા હતા યાર અ

યા ર

ા ચાલક ર

ુ
રઝડપે
અને બેદરકાર થી ચલાવી જવ બહનને ટ ર મારતા ગંભીર ઈ ઓ થતા તેમ ુ
િનપજ ું હ .ુ આ

ા
ૃ ુ

ુ
નાની
તપાસ પો.સ.ઇ. ી ક એસ પટલ ચલાવે છે .

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