જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૬

ુ વાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા

ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૬૦૨/૧૬

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૫૨ કસ કર , ૩૪ ય તઓને ઝડપી ૨૧૫ લીટર
દશી દા

અને ૧૦૦ વૉટર

લીશ દા

ય તઓને ઝડપી િપયા ૧૨૦૦/- અને

કબ

કય હતો. તેમજ

ુ ગારના સાધનો કબ

ુ ગાર ધારા હઠળ ૦૧ કસ કર ૦૪

કયા હતા.

તકદાર ના પગલાં હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૬૦૩/૧૬

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલાં હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
૭૬

ય તઓની અટકાયત કર હતી તેમજ

ોહ .૯૩

જબ
ુ
૨૯

ુલ
ુ
જબ

ય તઓની અને પાસા હઠળ ૦૮

ય તઓની અટકાયત કર હતી.
અપહરણ ની ફર યાદઃ-

સમાચાર યાદ નં.૬૦૪/૧૬

ુ
વાડજ : હષ તાબહન હરશભાઇ પરમાર (ઉ.વ.૧૪)(રહ. ભાષનગરનાં
છાપરાં, સોરાબ
વાડજ) ને તા.૩૦/૩/૧૬ સાંજનાં ૭/૩૦ વા યાના

કં પાઉ ડ,

ુ ના

ુ
માર
ઘર ન ક રહતો આરોપી ચેતન હષદભાઇ

રાણા ઘર ન કથી લલચાવી ફોસલાવી ભગાડ લઇ ગયો છે . આ

ગેની ફર યાદ હષ તાબહનની માતા

ર ટાબહન પરમાર વાડજ પોલીસ ટશન ખાતે ન ધાવી છે . આ

ુ
નાની
તપાસ પો.ઈ. ી વી. .રાઠોડ

ચલાવે છે .
ે
છતરપ
ડ ની ફર યાદઃ-

સમાચાર યાદ નં.૬૦૫/૧૬

ાઇમ ા ચ : યશવંતભાઇ મગનલાલ િમ ી (ઉ.વ.૭૮)(રહ.
એ તા.૩૧/૩/૧૬ નારોજ

ણવ એપાટમે ટ,

ય
ે સ ટકરા,

બાવાડ )

ાઇમ ા ચ ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક નવે બર/૨૦૧૨ થી એિ લ/૨૦૧૩

ુ
ધીના
સમયગાળા દર યાન આરોપી

ુ
નેશ દસાઇ (રહ. નીત
એપાટમે ટ,

ુ
નીત
આ મની પાછળ,

મણીનગર) (ઓફ સ ું સરના ું : GF/5, શાંતમ કો પલે , સર વતી હાઇ ુ લ પાસે,મણીનગર)
યશવંતભાઇને
રોકડા

ુ રોકાણ તથા ગો ડની ક મમા સોનાના રોકાણ પર સારા એવા યાજની લાલચ આપી,
ડ

પીયા ૭,૯૩,૭૦૦/- તથા સોનાના દાગીના તેમજ લગડ ઓ મળ

ુ લ ૨૫ તોલા સો ુ

યશવંતભાઇના ઘરથી લઈ જઈ, પરત નહ આપી યશવંતભાઇ સાથે છે તરપ ડ અને િવ ાસઘાત કય છે .
આ

ુ
નાની
તપાસ પો.સ.ઈ. ી

.એમ.

ડ

ચલાવે છે .
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ુ
ૃ ણનગરઃ લતાબહન બા ભાઇ
તા.૩૧/૩/૧૬ નારોજ
તા.૨૦/૨/૧૬

ૃ ણનગર પોલીસ

ૃ ણનગર , નવા નરોડા) એ

લેટ, પા નાથ,

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૯/૨/૧૫ થી

ધીના
ુ
સમયગાળા દર યાન આરોપી (૧) અજય ચૌધર

ફાયના સર (૨) અ ભષેક
લીમીટડ) (

ુ
પિત (રહ.વ ધા

ુ તા (૩)

(જોઇ ટ સે ટર

ઓફ

યોતીબહન પટલ(ભાવનગર ઓનલાઇન ધનલ મી ફાયના સ

ુ
પ

તમામનાં નામ-સરનામાની ખબર નથી) તેમજ ફોન નંબર ૮૧૨૮૦૨૪૮૭૧ તથા

૮૧૨૮૦૨૪૮૪૭ ના ધારક ભેગ ામળ

લતાબહનને લોભામણી

લતાબહન પાસેથી અલગ-અલગ તાર ખે
છે તરપ ડ અને િવ ાસઘાત કય છે. આ

ુલ

હરાત આપી, લલચાવી ફોસલાવી,

િપયા ૧,૧૨,૭૦૦/- મેળવી લઇ, લતાબહન સાથે

ુ
નાની
તપાસ પો.સ.ઈ. ી એમ.એ.રાઠોડ ચલાવે છે .

ે
સટલાઇટ
: હતેષભાઇ ચં ુ લાલ ખોખર (રહ.બાલે ર ઉપવન, નારાયણ ૃપા કો પલે ની સામે, બોપલ
ુ
મા
રોડ ) એ તા.૩૧/૩/૧૬ નારોજ સેટ લાઇટ પોલીસ

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક

તા.૨૭/૨/૧૬ સાંજનાં ૫/૦૦ થી તા.૨૯/૨/૧૬ નાં કલાક ૧૨/૦૦ વા યા
દર યાન સેટલાઇટ મેડ કલ હો પીટલ પાસે, સન ફોટો સામે, પો
(૧)ઉમેશિસગ

તાપિસગ (રહ.શા ીકોલોની, હોલી હો પીટલ સામે, વે ટ

(રહ.આ ૃિત ટાવર,

બર હોટલ પાસે, બોર વ લી વે ટ,

ુ
લર
સે ટર ખાતેથી આરોપી
ું ઇ) અને (૨) રાજ
બ

જઈ છે તરપ ડ અને િવ ાસઘાત કય છે . આ

ઘવ ું

ું ઇ)એ ભેગામળ હતેષભાઇને િવ ાસમાં લઈ,
બ

તેમની પાસેથી ગાડ ખર દવા ું કહ , હતેષભાઈની મા િત ર ઝ કાર નંબર
િપયા ૫,૨૫,૦૦૦/- અને ઇનોવા કાર નંબ ર.

ુ
ધીનાં
સમયગાળા

૧૩ એન.એન.૬૨૭૬

.૧૮.બી.એ.૯૬૯૯ કમત િપયા ૯,૦૦,૦૦૦/- લઈ
ુ
નાની
તપાસ પો.સ.ઈ. ી

.ક.વાઘેલા ચલાવે છે .

ઘરફોડ :-

સમાચાર યાદ નં.૬૦૬/૧૬

ુ
ઓઢવ : િસ ધાથ અજય ુ માર િમ ા (રહ.શ તિવજય સોસાયટ , અ દાનગર
રોડ, ઓઢવ) એ
તા.૩૦/૩/૧૬ નારોજ ઓઢવ પોલીસ

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૨૯/૩/૧૬ રાતનાં
ુ ં તા

તોડ ,

િપયા ૧૫,૦૦૦/-, ચાંદ ની લગડ

કમત

૧૧/૦૦ થી તા.૩૦/૩/૧૬ સવારનાં ૬/૦૦ વા યા દર યાન પોતાના મકાનનાં દરવા
અ ણી ય ત ઘરમાં

વેશ કર , સોનાની ચેઇન કમત

િપયા ૭,૫૦૦/- અને રોકડ
ગઇ છે . આ
નજર

િપયા ૩૦,૦૦૦/- મળ

ુલ

િપયા ૫૨,૫૦૦/- મતાની ચોર કર લઇ

ુ
નાની
તપાસ પો.સ.ઇ. ી આર.એન.ખાંટ ચલાવે છે .

ુ
કવી
ચોર :-

સમાચાર યાદ નં.૬૦૭/૧૬

ૃ રો.હાઉસ, ઔડાનગર બગીચાની બા ુ માં, ક.ક.નગર
ઘાટલોડ યા : મિનષાબેન રા શભાઇ પટલ (રહ, મ ુ દ
રોડ, ઘાટલોડ યા) એ ઘાટલોડ યા પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૩૧/૩/૧૬ બપોરનાં
૧૨/૧૫ થી ૧૨/૪૫ વા યા દર યાન પોતાના ઘર બે અ

યા ઇસમો સરદાર

વા દખાવવાળા (આશર

૨૫ થી ૩૦ વષના આશરાના) ઘરના લોકરની ચાવી બનાવવાનાં બહાને ઘરની

દર આવી, મિનષાબહનની

નજર

કવી
ુ
, િતજોર ના લોકરમાંથી ટ લના ડ બા ું લોક ખોલી, ડ બામાંથી માલની ગાંઠડ માં બાંધી કલા
ુ

સોનાના દાગીના ુ લ ૩૭ તોલા ૨૫૦ મીલી ામ કમત િપયા ૪,૬૫,૬૨૫/- મતાનાં નજર
લઇ જઇ ગયા છે . આ

ુ
નાની
તપાસ પો.ઇ. ી બી.સી. ડ

કવી
ુ
ચોર કર

ચલાવે છે.
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આ મહ યાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૬૦૮/૧૬

વાડજ : મનીષભાઇ નટવરભાઇ સોલંક (ઉ.વ.૨૯)(રહ.ચં ભાગા હાઉિસગ, લ મી એપાટમે ટ ન ક, નવા
વાડજ) એ તા.૩૧/૩/૧૬ બપોરના ૨/૩૦ થી સાંજનાં ૫/૦૦
સાસર માં મકાન લેવા સા

પોતાની પાસે પૈસા ન હોઇ, મનમાં લાગી આવતાં પોતાના ઘર પંખા સાથે

ુ પ ો બાંધી, ગળે ફાંસો ખાઇ આ મહ યા કર હતી. આ
ગેની તપાસ હ.કો.

ી

ુ
ધીનાં
સમયગાળા દર યાન પોતાની

ગે વાડજ પોલીસે અક માત મોત નોધી, આ

ુ
રપાલ
િસહ અ તિસહ ચલાવે છે .

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