જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૭/૧૧/૨૦૧૫ શિનવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયા :-

નશાબંધી તથા

સમાચાર યાદ નં.૨૨૬૫/૧૫

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૫૯ કસ કર ૫૬ ય તઓને ઝડપી ૧૦૫ લીટર
દશી દા , ૬૮૭ બોટલ

લીશ દા , ૨૮૮ બયર ટ ન અને ૦૩ કાર કબ

કર હતી. તેમજ

ુ ગાર ધારા

ુ ગારના સાધનો કબ

હઠળ ૦૪ કસ કર ૦૭ ય તઓને ઝડપી રોકડ િપયા ૧૫,૭૯૦/- અને

કયા

હતા.
તકદાર ના પગલાં હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૨૬૬/૧૫

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

ોહ .૯૩

ુ
જબ

ુલ

ુ
જબ
૦૪ ય તઓની અને પાસા હઠળ ૦૧

ય તઓની અટકાયત કર હતી.
છે તરપ ડ :ચાંદખેડા :

સમાચાર યાદ નં.૨૨૬૭/૧૫
ીનાથરાય

ી દારાય રાય (રહ. રલવે કોલોની, ખોખરા ીજનાં છે ડ, મણીનગર) એ

તા.૬/૧૧/૧૫ નારોજ ચાંદખેડા પોલીસ
( નાં

ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક આરોપી રા ુ િસગ યાદવ

ુ નામ-સરનામાની ખબર નથી) તા.૧૦/૦૧/૧૫ નાં રોજ
રા

ક નંબર

.૦૧.૪૨૩૨ કમત

બાદમાં ભા ુ ક

િપયા ૧૨,૦૦,૦૦૦/- માસીક

ક પરત નહ કર

ીનાથ રાય પાસેથી ૧૦ પૈડાવાળ

િપયા ૪૫,૦૦૦/- ના ભાડથી મેળવી

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

ુ
નાની

તપાસ પો.સ.ઇ. ી એમ.એમ.વાઢર ચલાવે છે .
ઘરફોડ :-

સમાચાર યાદ નં.૨૨૬૮/૧૫

મણીનગર : િ યંકભાઇ

ુ ભાઇ શાહ(રહ.
કશ

ૃપા એવ

,ુ રાધા વ ભ કોલોની, રાવ ભાઇ ટાવર પાસે,

મણીનગર) એ મણીનગર પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૬/૧૧/૧૫ સવારનાં ૧૧/૩૦ થી
બપોરનાં ૧/૦૦ વા યા દર યાન પોતાના મકાનના દરવા ની
ઘરમાં
મળ

ળ

ુ ં તા

તોડ , અ ણી

ય ત

વેશ કર , તીજોર માંથી સોના-ચાંદ ના તથા ડાયમંડનાં દાગીના તથા રોકડ િપયા ૧,૦૭,૦૦૦/ુલ

િપયા ૪,૭૧,૦૦૦/- મતાની ચોર

કર

લઇ ગઇ છે . આ

ુ
નાની
તપાસ પો.ઇ. ી

એન.એસ.દસાઇ ચલાવે છે .
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ચોર :-

સમાચાર યાદ નં.૨૨૬૯/૧૫

સોલા હાઇકોટ : રમેશભાઇ હર ભાઇ આ હર (ઉ.વ.૪૨)(રહ.ધન કાકા નગર સોસાયટ , શાયોના સીટ
સામે, ચાણ

રુ ) તા.૬/૧૧/૧૫ સવારનાં ૯/૦૦ વા યાના

બેસી શાયોના સીટ

ુ
ધીની

ુ
કવી

પસમાંથી નજર

ુ
સાફર
દર યાન ર

માર
ુ
સોલા ભાગવતથી શટલ ઓટોર

ામાં

ા ચાલક અને તેમાં બેસેલ પેસે જરોએ રમેશભાઇનાં

િપયા ૬,૬૬,૦૦૦/- ની ચોર કર લધી હતી. આ

ગેની ફર યાદ રમેશભાઇ

ુ
નાની
તપાસ પો.સ.ઇ. ી એસ.બી.સૈયદ

આ હર સોલા હાઇકોટ પોલીસ ટશન ખાતે ન ધાવી છે . આ
ચલાવે છે .

એલીસ ીજ : રાકશભાઇ ગણપતભાઇ મહતા (ઉ.વ.૪૫)(રહ.લીએન એપાટમે ટ, રાધા ૃ ણ મં દર પાસે,
ુ ) એ તા.૬/૧૧/૧૫ નારોજ એલીસ ીજ પોલીસ
નારણ રા
તા.૪/૧૧/૧૫ સાંજનાં ૭/૧૫ વા યાનાં
ુ
કવી
અ

ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક

ુ
માર
પાલડ સહ નંદ કો પલે ની સામે, રાકશભાઇની નજર

યો ઇસમ (૨૨ થી ૨૫ વષના આશરાનો) કારમાંથી લેપટોપ,મોબાઇલ અને કમેરા

કમત િપયા ૫૩,૦૦૦/- મતાની ચોર કર લઇ ગયો છે . આ

ુ
નાની
તપાસ પો.સ.ઇ. ી

ુ
કલ
બેગ

.એસ.કંદોર યા

ચલાવે છે .
સોનાની ચેઇન ખચી તોડ લઇ ગયા :-

સમાચાર યાદ નં.૨૨૭૦/૧૫

સાબરમતીઃ હંસાબહન ચં ુ ભાઇ રાવળ (ઉ.વ.૫૦)(રહ.આલોક બં લોઝ, ખોડ યાર માતા
રાણીપ સાબરમતી) તા.૬/૧૧/૧૫ સવારના ૮/૧૫ વા યાના
હતા યાર એક હો ડા સાઇન મોટર સાયકલ નંબર

ુ
માર
રહણાંક ન કથી પસાર થઈ ર ા

.૦૧.એમ.ડ .૭૭૩૩ ઉપર આવેલ

૪૦ વષના આશરાનો) હંસાબહનનાં ગળામાંથી સોનાનો દોરો કમત

ુ ષ (૩૫ થી

િપયા ૪૫,૦૦૦/- ખચી મોટર

સાયકલ ઉપર બેસવા જતી વખતે હંસાબહને મોટર સાયકલ પકડ લેતાં, મોટર સાયકલ થળ ઉપર
અ

યો

ુ ષ નાસી ગયો હતો. આ

ન ધાવી છે . આ

ુ

મં દર રોડ,

કુ

ુ
નાની
ફર યાદ હંસાબહન રાવળે સાબરમતી પોલીસ ટશન ખાતે

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

આ મહ યા :-

સમાચાર યાદ નં.૨૨૭૧/૧૫

રવર ટ (ઇ ટ) : રાયમલભાઈ

ુ
ળ
ભાઈ રબાર (ઉ.વ.૪૨)(રહ.કાંતી સોસાયટ , ભાતચોક ઘાટલો ડયા)

એ તા.૬/૧૧/૧૫ ના ૭/૨૦ વા યા પહલાં કોઇપણ સમયે પોતે બેકાર હોઇ, માનિસક થિત સાર ન હોઇ,
ુ ર વર ટ ન ક સાબરમતી નદ માં પડ આ મહ યા કર હતી. આ
ગાંધી ીજ ઉ માન રા
(ઇ ટ) પોલીસે અક માત મોત નોધી, આ
રવર ટ (વે ટ) :

ગેની તપાસ હ.કો. ી

ગે ર વર ટ

િવણભાઈ અળખાભાઈ ચલાવે છે .

િષકભાઇ ગોિવદભાઇ િમ ી (ઉ.વ.૧૯)(રહ.રજનીગંધા લેટ, િવવેકાનંદ પાટ

લોટ

પાસે, વેજલ રુ) એ કોઇ કારણસર તા.૬/૧૧/૧૫ સવારના ૮/૧૫ વા યા પહલાં કોઇપણ સમયે
નહ

ીજનાં સાબરમતી નદ નાં

ૂવ છે ડ સાબરમતી નદ માં પડ આ મહ યા કર હતી. આ

ર વર ટ (વે ટ) પોલીસે અક માત મોત નોધી, આ

ગે

ગેની તપાસ પો.સ.ઇ. ી એ.બી.ગોહ લ ચલાવે છે .

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