જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૦૬/૦૫/૨૦૧૭ શિનવાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા

ુ ગારધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૯૫૬/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૩૩ કસ કર , ૩૦ ય તઓને ઝડપી,
૬૦ લીટર દશી દા , ૨૫ બોટલ

લીશ દા , ૪૮ વૉટર

મોટર સાયકલ કબ

ક ુ હ ુ. તેમજ

૪,૧૫,૦૯૦/- અને

ુ ગારના સાધનો કબ

લીશ દા , ૦૨ ઓટોર

ા, ૦૧ કાર અને ૦૧

ુ ગારધારા હઠળ ૦૨ કસ કર ૨૦ ય તઓને ઝડપી રોકડ િપયા
કયા હતા.

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૯૫૭/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુ લ ૧૩૭ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ુ

ોહ ૯૩

જ
ુ બ

જ
ુ બ ૧૦ ય તઓની અટકાયત કર હતી.

ેરણની ફર યાદ :-

સમાચાર યાદ નં.૯૫૮/૧૭

અમરાઇવાડ : ગોિવદભાઈ દવાભાઈ સોલંક (ઉ.વ.૪૫)(રહ,મહાલ મીનગર જોગમાયાનગરની સામે
અમરાઇવાડ ) એ તા.૫/૫/૧૭ નારોજ અમરાઇવાડ
તા.૨૭/૦૭/૧૬ ના લ નના પછ ના
દકર

પોલીસ

ણ માસથી આજ દન

ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક
ધ
ુ ીનાં સમયગાળા દર યાન ગોિવદભાઇ

ુનીતાબેન ને આરોપીઓ (૧) સંજયભાઈ સોમાભાઈ વાળં દ-પિત (૨) કલવાભાઈ સોમાભાઈ

વાળં દ- ઠ (૩) માલતીબેન વા/ઓ કલવાભાઈ વાળં દ- ઠાણી (રહ તમામ, ચા ડુ ાનગર
નગર સામે વેજલ ર
ુ ) ભેગામળ
ુ

ન
ુ ીતાબેનને શાર ર ક અને માનશીક

ેરણ કરતા, તા.૫/૫/૧૭ બપોરનાં ૨/૦૦ વા યાનાં

બાંધી ગળે ફાંસો ખાઈ આ મહ યા કર લીધી હતી.આ

ાસ આપતાં, મરવા માટ ુ ં

મ
ુ ાર પોતાના િપતાનાં ઘર છતનાં ુ કમાં ુ પ ો

ન
ુ ાની તપાસ પોસઇ. ી એમ. .સોલંક ચલાવે છે .

છે તરપ ડ અને િવ ાસઘાત :સોલા હાઇકોટ :

ટુ ભવાની

સમાચાર યાદ નં.૯૫૯/૧૭

તીતભાઇ અરજણભાઇ ચોવટ યા (રહ,ફલાક સીટાડલ પાક

ુ બં લોઝની પાછળ

સાય સ સીટ રોડ સોલા) એ સોલા હાઇકોટ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૩/૫/૧૭ થી
આજ દન

ધ
ુ ીનાં સમયગાળા દર યાન આરોપી આશીષ શમા (હડ ઓફ સ: naukuchiyatal bhimataal

nainital તથા ાંચ kottayam-kumily road kerala) તથા (ડ -૧૨૧ મેઇન રોડ ફસ-૨ ગેટર નોઇડા) એ
તીતભાઇને

દમાન-િનકોબારની

ુ રનો લાન ન

કર

ુ લ-૧૨ પેસજરના ૫૫% લેખે

૧,૫૭,૩૫૦/-પોતાનાં ખાતામા જમા કરાવી દઇ ૧૨ માણસોને
તેમજ ટ ક ટ પણ નહ મોકલી

ુલ

િપયા

દમાન-િનકોબાર ફરવા નહ લઇ જઇ

તીતભાઇ સાથે ઓન લાઇન િવ ાસઘાત અને છે તરપ ડ કર છે . આ

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી એમ.એલ.રાજ ત
ુ ચલાવે છે .
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સોના ુ ં નેકલેસ ખચી તોડ લઇ ગયો :ચાંદખેડા : િવ યાબેન વા/ઓ

સમાચાર યાદ નં.૯૬૦/૧૭

ુભાઇ ચૌહાણ (ઉ.વ.૩૬)(રહ,રમણ રુ ાની ચાલી ગોમતી રુ ) એ

ચાંદખેડા પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૨/૦૫/૧૭ નાં કલાક ૧૦/૦૦ વા યાના
ચાંદખેડા

થા ટનામે ટ થી મ રુ મ ફલોરા

સફદ કલરની એ ટવા ગાડ ઉપર આવેલ
સોના ુ ં નેકલેસ કમત

મ
ુ ાર

ધ
ુ ીના રોડ ઉપરથી પસાર થઇ ર ા હતા દર યાન એક
ુ ષ (૨૫ થી ૩૦ વષના આશરાનો) િવ યાબેનનાં ગળામાંથી

િપયા ૧,૩૭,૦૦૦/- ખચી તોડ લઇ ગયો છે . આ

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી

એમ.એમ.વાઢર ચલાવે છે .

ઘરફોડ :-

સમાચાર યાદ નં.૯૬૧/૧૭

ઘાટલોડ યા : રમણલાલ મગનલાલ પટલ (ઉ.વ.૬૦)(રહ,િશવમ ટનામે ટ, ક.ક.નગર ચાર ર તા પાસે
HDFC બે કની સામે ઘાટલોડ યા) એ ઘાટલોડ યા પોલીસ

ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક

તા.૪/૫/૧૭ રાતના ૧૧/૩૦ થી તા.૫/૫/૧૭ નાં કલાક ૫/૩૦ વા યા દર યાન પોતાના બંધ મકાનમાં
રસોડાની બાર ના સળ યા કોઇ સાધન વડ પહોળા કર , અ ણી ય ત ઘરમાં
સોનાની બંગડ ઓ કમત

િપયા ૬૦,૦૦૦/- (૨) સોનાની મણકા

૨૦,૦૦૦/- (૩) સોનાની કંઠ
દાગીના

વા આકારની કંઠ

કમત

િપયા

કમત િપયા ૧૫,૦૦૦/- તેમજ ઉપરના માળે હોલમાં તીજોર માં

માં (૪) ચાંદ ના બે િસ ા કમત

૧,૧૫૦૦૦/- મ ાની ચોર કર લઇ ગઇ છે . આ

વેજલ રુ : સરફરાઝખાન

વેશ કર , (૧) ચાર

િપયા ૨૦,૦૦૦/-

ુ લ કમત

િપયા

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી વી.આર.પટલ ચલાવે છે .

ુ ફુ ખાન પઠાણ (ઉ.વ.૩૩)(રહ,ગો ડન િવલા

લેટ સામે રોયલ અકબર ટાવરની પાછળ

તમામની

કુ લ

ુરલ મી સોસાયટ , ઝમઝમ

ુ હા રુ ા) એ વેજલ રુ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી

છે ક તા.૪/૫/૧૭ રાતના ૧૦/૦૦ થી તા.૫/૫/૧૭ નાં કલાક ૬/૪૫ વા યા દર યાન પોતાના મકાનમાં
અ ણી ય ત

વેશ કર , બેડ મમાં

કુ લ િતજોર ખોલી, તેમા રહલ ચીજ-વ

િપયા ૧,૩૦,૦૦૦/-ની મતાની ચોર કર લઇ ગઇ છે . આ

ૂઓ મળ

ુ લ કમત

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી એ.બી. ડ

ચલાવે છે .

શાહ રુ : સંદ પભાઇ સ/ઓ ચીમનભાઇ પટલ (ઉ.વ.૩૮)(રહ, મીતા લેટ રડ યો મીરચી ટાવર રોડ
સેટલાઇટ) એ તા.૫/૫/૧૭ નારોજ શાહ રુ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૬/૨/૧૭ થી
તા.૪/૫/૧૭ દર યાન શાહ રુ
એક હ ડા એ ટ વા કમત

િુ નવસલ હ ડા ના ગોડાઉનમાં અ ણી ય ત

વેશ કર , ગોડાઉનમાંથી

િપયા ૫૦,૦૦૦/- તેમજ એક હ ડા શાઇન મોટર સાયકલ કમત

૫૫,૦૦૦/- મળ બંને વાહનો

ુ લ કમત

પીયા

પીયા ૧,૦૫,૦૦૦/- મતાની ચોર કર લઈ ગઈ છે . આ

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી વાય. . ુ ર ચલાવે છે .
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વાહનચોર :-

સમાચાર યાદ નં.૯૬૨/૧૭

સોલા હાઇકોટ : ચેતન ુ માર

તાપ

રાવ (રહ,સૌર ય ગો ડ ભાગવત િવ યાપીઠ પાસે સોલા) એ

તા.૫/૫/૧૭ નારોજ સોલા હાઇકોટ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૨/૫/૧૭ સાંજના
૬/૦૦ વા યાનાં

મ
ુ ાર સોલા સાય સસીટ રોડ ઉપર આવેલ

પોતાની આઇ-૧૦ એરા ગાડ નંબ ર
હતી.

ની ચોર

.૦૧.ક.બી.૫૫૦ કમત

દરમ
ું
આકડની આગળ રોડ ઉપર
િપયા ૭૦,૦૦૦/- મતાની પાક કર

સાંજનાં ૭/૩૦ વા યા દર યાન થઇ હતી. આ

ુનાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી

એસ.આર.મેઘાણી ચલાવે છે .

આ મહ યાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૯૬૩/૧૭

ચાંદખેડા : િશવાંગી યામલ ુ માર િસ હા (ઉ.વ.૨૪)(રહ, ભ
ુ ાષનગર

.ુ હા.બોડ ચાંદખેડા) એમ.બી.એ.

નાં અ યાસ બાદ

પધા મક પ ર ાની તૈયાર

કરતી હોઇ,

થી અ યાસના

તા.૦૫/૦૫/૧૭ સવારના ૮/૩૫ વા યા પહલા કોઇપણ સમયે પોતાના ઘર છતનાં
બાંધવાની પાટ બાંધી, ગળે ફ ાંસો ખાઇ આ મહ યા કર લીધી હતી. આ
મોત ન ધી આ

ડ ેશનના કારણે
ુ કમાં પલંગ પર

ગે ચાંદખેડ ા પોલીસે અક માત

ગેની તપાસ પો.સ.ઇ. ી એમ.એમ.વાઢર ચલાવે છે.

મેઘાણીનગર : દ ુ રામનરશ પ રહાર (ઉ.વ.૨૭)(રહ, મહાવીરિસગની ચાલી ભાગવ રોડ મેઘાણીનગર)
એ કોઇ અગ ય કારણસર તા.૦૫/૦૫/૧૭ ના કલાક ૮/૪૫ વા યા પહલા કોઇપણ સમયે પોતાના ઘર
ગળે ફાંસો ખાઇ આ મહ યા કર લીધી હતી. આ

ગે મેઘાણીનગર પોલીસે અક માત મોત ન ધી આ

ગેની તપાસ મ.સ.ઇ. ી નર િસહ દલપતિસહ ચલાવે છે .

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