જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૨૮/૦૨/૨૦૧૭ મંગળવાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા

ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૪૧૭/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૩૮ કસ કર , ૩૪ ય તઓને ઝડપી, ૯૧ લીટર
દશી દા

અને ૦૮ બોટલ

લીશ દા

કબ

કય હતો. તેમજ

ય તઓને ઝડપી રોકડ િપયા ૧,૦૬૦/- અને

ુ ગાર ધારા હઠળ ૦૨ કસ કર ૦૮

ુ ગારના સાધનો કબ

કયા હતા.

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૪૧૮/૧૭

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

ોહ .૯૩

જ
ુ બ

ુલ

જ
ુ બ ૧૫ ય તઓની અને પાસા હઠળ ૦૧

ય તની અટકાયત કર હતી.

ુ ં ની ફર યાદ :ટ
ઓઢવ :

સમાચાર યાદ નં.૪૧૯/૧૭

ન
ુ મિસહ

મહોબતિસહ સોલંક

તા.૧૩/૨/૧૭ સાંજના ૪/૩૦ વા યાના
ટ ડની પાસે સિવસ રોડ ઉપર મો.સા નં.

(ઉ.વ.૩૨)(રહ, ગામ:

,ખેડા)

મ
ુ ાર સોનીની ચાલી કમલ પેલેસ હોટલ સામે આવેલ ર
.-૧-એફ.બી-૯૩૮૧ ઉપર આવેલ બે અ

થી ૩૫ વષના આશરાના) પોતે પોલીસમાં હોવા ુ જણાવી,

ન
ુ મિસહ સાથે

તેમના શટ તથા પે ટના ખ સામાંથી રોકડ િપયા ૧૫,૫૦૦/- ની
ફર યાદ

ુરાવત તા.કઠલાલ

ા

યા ઇસમો (૩૦

ટા હાથની મારમાર કર ,

ટું કર નાસી ગયા હતા. આ

ગેની

ન
ુ મિસહ સોલંક એ તા.૨૭/૨/૧૭ નારોજ ઓઢવ પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ

ન
ુ ાની

તપાસ હ.કો. ી દનેશભાઇ હર ભાઇ ચલાવે છે.

ૃ ણનગર : વસંતભાઇ પસાભાઇ પરમાર (રહ,િવજય કામદાર સોસાયટ ,
સેજ રુ બોઘા) એ
૦૦/૩૦ વા યાનાં

ૃ ણનગર પોલીસ
મ
ુ ાર

ભાકર ટનામે ટની બા ુ માં

ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૨૭/૨/૧૭ ના કલાક

ણનગર બી.આર.ટ .એસ.બસ ટ ડ પાસે આવેલ ખોડ યાર માતાના મંદ ર

પાસે તેમજ પાટ યા સકલ પાસે મદ ના

ાય સટર ન ક આરોપી રા

પાપી (રહ, મ
ુ ીન પાક સોસાયટ ,

ભાક ની બા ુ માં સૈજ રુ ) તથા તેના ચાર મી ો ( ના નામ સરનામાની ખબર નથી) ભેગામળ
વસંતભાઇને

ઢ
ુ માર માર તેમનાં ગળામાં પહરલ સોનાની ચેઇન કમત િપયા ૩૦,૦૦૦/- ખચી તોડ

લઇ નાસી ગયા છે . આ

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી એ.એસ.અસાર ચલાવે છે.
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સોનાની ચેઇન ખચી તોડ લઇ ગયા :-

સમાચાર યાદ નં.૪૨૦/૧૭

ઓઢવ : સંતોષબહન વા/ઓ દલીપભાઇ મહતા (ઉ.વ.૪૭)(રહ,રાજર ન સોસાયટ ગીતા ગૌર િસનેમા
પાસે ઓઢવ) તા.૨૭/૨/૧૭ બપોરના ૨/૦૦ વા યાના
આઇ

મની

આવેલ બે

ુ ષ (૨૦ થી ૨૫ વષ આશરાનાં) સંતોષબહનનાં ગળામાંથી સોના ુ ં મંગળ ુ

ખાતે નોધાવી છે . આ

ગણપતીના મં દર પાસે ભ

કમત િપયા

ગેની ફર યાદ સંતોષબહન મહતાએ ઓઢવ પોલીસ ટશન

ન
ુ ાની તપાસ મ.સ.ઇ. ી

એલીસ ીજ : અ ણાબહન વા/ઓ

કુ શિસહ જગ પિસહ ચલાવે છે .

યોગેશરાય ચૌહાણ (ઉ.વ.૫૯)(રહ, ભા વસંત પેલસ
ે
ચોક,

કાંરજ) તા.૨૬/૨/૧૭ રાતના ૮/૪૦ થી ૮/૫૦ વા યા દર યાન લક ડયા

જ ઉપર રોડ ઉપરથી પોતાની

ુ ટ પંપ ચલાવી પસાર થતાં હતા દર યાન એક મોટર સાયકલ ઉપર

ુ ષ અ ણાબહનનાં ગળામાંથી બે સોનાની ચેઇન ુ લ કમત િપયા ૪૫,૦૦૦/- ખચી તોડ

લઇ ગયા હતા. આ
આ

ટોર પાસે રં ગોલી

ુ કાન પાસે રોડ ઉપરથી ચાલતાં પસાર થતાં હતા દર યાન એક મોટર સાયકલ ઉપર

૬૦,૦૦૦/- ખચી તોડ લઇ ગયા હતા. આ

આવેલ બે

મ
ુ ાર દવી સાયકલ

ગેની ફર યાદ અ ણાબહન ચૌહાણે એલીસ ીજ પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી છે .

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી પી.એન.ખોખરા ચલાવે છે .

રામોલ : શ ુ તલાબહન વા/ઓ રમણલાલ

પતી (ઉ.વ.૫૯)(રહ.ગો ુ લ નગર

જલી

ુ લની સામે

રુ લીયા રોડ વ ાલ) તથા સાહદ લીલાબહન તા.૨૭/૨/૧૭ બપોરના ૩/૩૦ થી ૩/૪૫ વ ાલ
દ
ં ૃ ાવન પામના મેઇન ગેટ આગળ આવતા રોડ ઉપર તથા માનસરોવર ૦૧ ના મેઇન ગેટ સામેથી
પસાર થતાં હતા દર યાન એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે

ુ ષ શ ુ તલાબહન અને લીલાબહનનાં

ગળામાંથી સોનાની ચેઇન કમત િપયા ૭,૦૦૦/- અને કમત િપયા ૫,૦૦૦/- ખચી તોડ લઇ ગયા
હતા. આ

ગેની ફર યાદ શ ુ તલાબહન

પિતએ રામોલ પોલીસ

ટશન ખાતે ન ધાવી છે . આ

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી પી.ડ .સોલંક ચલાવે છે .

િનકોલ : વિનતાબહન ચં ુ ભાઇ કણસાગરા(પટલ)(ઉ.વ.૩૬)(રહ.મીરા મીલન રસીડ સી પરમે ર
બં લોઝ ની સામે, િનકોલ નરોડા રોડ) તા.૨૭/૨/૧૭ ના કલાક ૭/૦૦ વા યાના

મ
ુ ાર િનકોલ ગંગો ી

સકલ પાસે નીલકંઠ રસીડ સીની સામે રોડ ઉપરથી પસાર થતાં હતા દર યાન એક મોટર સાયકલ ઉપર
આવેલ બે

ુ ષ (૩૦ થી ૩૫ વષ આશરાનાં) વિનતાબહનનાં ગળામાંથી સોનાની ચેઇન કમત િપયા

૩૫,૦૦૦/- ખચી તોડ લઇ ગયા હતા. આ
ન ધાવી છે. આ

ગેની ફર યાદ વિનતાબહનએ િનકોલ પોલીસ ટશન ખાતે

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી એન.એન.ચાવડા ચલાવે છે .
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આ મહ યાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૪૨૧/૧૭

ચાંદખેડા : (૧) ઈશાંત

તે

ુ માર દવે (ઉ.વ.૩૨)(રહ, િનધી-૧ એપાટમે ટ મોટરા રોડ) એ

તા.૨૫/૦૨/૧૭ બપોરના ૨/૦૦ થી તા.૨૭/૦૨/૧૭ ના કલાક ૧/૨૫ વા યા દર યાન કોઇ અગ ય
કારણસર પોતાના ઘર પોતાની
અક માત મોત ન ધી, આ

(૨) સંજયિસહ

તે ગળે ફાંસો ખાઇ આ મહ યા કર લીધી છે. આ

ગેની તપાસ હ.કો. ી ભરત ુ માર મણીલાલ ચલાવે છે .

િવણિસહ રાઠોડ (ઉ.વ.૨૩)(રહ,લેઉઆ ભાગ, રામ

તા.૨૭/૦૨/૧૭ બપોરના ૧/૩૦ વા યાનાં
કમર પ ો ભરાવી, પોતાની
અક માત મોત ન ધી, આ

ગે ચાંદખેડા પોલીસે

મં દર પાસે, ચાંદખેડ ા ગામ) એ

મ
ુ ાર પોતાના ઘર કોઈ અગ ય કારણોસર ઘરના

તે ગળે ફાંસો ખાઈ આ મહ યા કર લીધી છે . આ
ગેની તપાસ મ.સ.ઇ. ી અ

ુ લભાઈ

કુ માં

ગે ચાંદખેડા પોલીસે

સ
ુ ાભાઈ ચલાવે છે .

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