જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૧૧/૦૫/૨૦૧૭

ુ વાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા

ુ ગારધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૦૦૨/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૨૬ કસ કર , ૧૭ ય તઓને ઝડપી,
૯૯ લીટર દશી દા અને ૧૪૪ બીયરટ ન કબ
ય તઓને ઝડપી રોકડ િપયા ૧૪,૫૧૫/- અને

કયા હતા. તેમજ

ુ ગારધારા હઠળ ૦૩ કસ કર ૦૫

ુ ગારના સાધનો કબ

કયા હતા.

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૦૦૩/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુ લ ૧૬૫ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ ૯૩

જ
ુ બ

જ
ુ બ ૧૧ ય તઓની અટકાયત કર હતી.

િવ ાસઘાત અને છે તરપ ડ :-

સમાચાર યાદ નં.૧૦૦૪/૧૭

.આઇ.ડ .સી.વટવા : અનીલ ુ માર અનંતરામ પં ડત (ઉ.વ.૪૨)(રહ,ગો ુ લ ગો ડ એપાટમે ટ, ઈ
ટાઉનશીપ જશોદાનગર) એ તા.૧૦/૫/૧૭ નારોજ

રુ

.આઇ.ડ .સી.વટવા પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ

ન ધાવી છે ક તા.૨૫/૦૫/૨૦૧૬ થી તા.૧૦/૦૫/૧૭ સાંજના ૬/૦૦ વા યા દર યાન આરોપી
(૧)સંજય ુ માર હસ ખ
ુ લાલ મી ી (રહ. વામી બા ુ એપાટમે ટ, દનેશ ચે બરની સામે સૈજ રુ બોઘા)
(૨) શૈલષ
ે ુ માર કલાશ સાદ સ ગ અને (૩)શશી ુ માર કલાશ સાદ સ ગ (બંને રહ.ઓમ શાં તી
ભામર યા

ુ વા લાંભા) ભેગામળ અનીલ ુ મારને િવ ાસમાં લઇ,

ઈ ડ ીઝમાં ઈ ટ

આઈડ સી વટવા ફઝ-૧ મા તી

ેટડ ફલે સેબલ પેકજ ગ નામની ફકટર માં અનીલ ુ મારનાં મિશન ફટ કર બાદમાં

ફકટર બંધ કર , અનીલ ુ માર ફ ટર માં રોકલા નાણા
અનીલ ુ માર સાથે િવ ાતઘાત અને છે તરપ ડ કર છે. આ

ુલ

િપયા ૪,૫૩,૧૪૩/- પરત નહ કર ,
ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી એમ.એમ.ઠાકોર

ચલાવે છે .

સોનાનો દોરો ખચી તોડ લઇ ગયા :-

સમાચાર યાદ નં.૧૦૦૫/૧૭

સરદારનગર : કોક લાબેન વા/ઓ રમેશચંદર પટલ (રહ,રાધા રસીડ સી, અવસર પાટ
સરદારનગર) એ સરદારનગર પોલીસ

લોટની પાછળ

ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૧૦/૦૫/૧૭ સાંજનાં

૬/૪૫ વા યાના

મ
ુ ાર પોતાના ઘર ન કથી ચાલતાં પસાર થઇ ર ા હતા દર યાન એક મોટર સાયકલ

ઉપર આવેલ બે

ુ ષ કોક લાબેન નાં ગળામાંથી સોનાનો દોરો કમત િપયા ૩૪,૦૦૦/- ખચી તોડ લઇ

નાસી ગયા હતા. આ

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી પી. .ખરસાણા ચલાવે છે .
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પસ

ટ
ં વી લઇ ગયા :-

વાડજ :

સમાચાર યાદ નં.૧૦૦૬/૧૭

ન
ુ મબેન વા/ઓ રાકશભાઇ પંચાલ (ઉ.વ.૩૮)(રહ,િવરનગર સોસાયટ ગાય ી હો પટલની

બા ુ મા કરણપાક ભીમ

રુ ા નવાવાડજ) એ વાડજ પોલીસ

તા.૧૦/૦૫/૧૭ સાંજનાં ૬/૩૦ વા યાનાં
સાયકલ ઉપર આવેલ બે

ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક

મ
ુ ાર પોતાના ઘરનાં કં પાઉ ડ દરવા

ુ ષ (૨૦ થી ૨૨ વષના આશરાના)

પાસે એક મોટર

ન
ુ મબેનની નજર કુ વી રોકડા પીયા

૨૦,૦૦૦/ તથા બી.આઇ.ઓ.એ.ટ .એમ. કાડ તથા ાઇવીગ લાયસ સ સહ તનાં પાક ટની ચોર કર લઇ
નાસી ગયા હતા. આ

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી

.બી. બ
ુ ડ યા ચલાવે છે .

ચોર :-

સમાચાર યાદ નં.૧૦૦૭/૧૭

ઘાટલોડ યા : અખીલભાઇ

ન
ુ ીલભાઇ પટલ (રહ,

ુ

ય
ુ નારાયણ સોસાયટ , િવ-૧ પારસમણી લેટની

બા ુ માં ર ાપાક ઘાટલોડ યા) એ ઘાટલોડ યા પોલીસ

ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે

તા.૧૦/૦૫/૧૭ સવારનાં ૧૧/૩૦ થી ૧૧/૪૦ વા યા દર યાન પોતાની
ુ કાન નં.૨૧માં બે અ
િવટ

કમત

યા ઇસમો આવી, અખીલભાઇની નજર

િપયા ૧૦,૦૦૦/- તથા સોનાની લક

૩૦,૦૦૦/-મ ાની ચોર કર લઇ ગયા છે .આ

કમત

ક

મ એ ો સવ સીસ નામની

કુ વી તેમની ડાયમંડવાળ સોનાની
પીયા ૨૦,૦૦૦/- મળ

ુલ

િપયા

ન
ુ ાની તપાસ હ.કો. ી ભાવેશભાઇ ગીર શભાઇ ચલાવે છે .

વાહન ચોર :-

સમાચાર યાદ નં.૧૦૦૮/૧૭

ઓઢવ : બળદવભાઇ સ/ઓ કરમણભાઇ રઇગા (રહ,ગામ: દહ સરા તા.પડધર

.રાજકોટ) એ ઓઢવ

પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૦૯/૦૫/૧૭ નાં કલાક ૪/૦૦ વા યાનાં

મ
ુ ાર ઓઢવ

રબાર વસાહત મ વ
ુ ન રોડવેઝ ની ઓફ સની સામે રોડ ઉપર પોતાના માલીક દવાયતભાઇ અરજણભાઇ
બોર યા (રહ,ખોખડદડ તા.

.રાજકોટ) નાઓની આઇસર ગાડ નંબર

િપયા ૯,૦૦,૦૦૦/- પાક કર હતી.
કર લઇ ગઇ છે . આ

દાઝી જતાં

-૦૩-બીવી-૩૩૦૩ કમત

ની કોઇ અ ણી ય ત સવારનાં ૭/૩૦ વા યા દર યાન ચોર

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી વી.એન.ચૌધર ચલાવે છે .

ૃ ુ :-

સમાચાર યાદ નં.૧૦૦૯/૧૭

ખોખરા : િવધયાબેન વા/ઓ અશોકભાઇ ખ ી (ઉ.વ.૬૧)(રહ,ઋષીકશનગર હર રુ ા હાઉિસગ ખોખરા)
તા.૧૦/૦૫/૧૭ ના કલાક ૧૨/૧૫ વા યાનાં

મ
ુ ાર પોતાના ઘર ગેસ ઉપર ટ લના બાઉલમાં દવેલ ુ ં

તેલ ગરમ કરતાં હતા દર યાન ભડકો થતા ગેસ બંધ કર ગરમ દવેલના તેલવાળા ટ લનાં બાઉલને
એક લોખંડની તવી વડ ખસેડવા જતાં, બાઉલમાંથી તેલ છલકાતા, તેઓના શર ર ઉપર પડતા, મોઢાના
ભાગે તેમજ બંને હાથે-પગે તથા પીઠના ભાગે અને છાતી ઉપર દા
હો પટલમાં દાખલ કયા હતા.
અક માત મોત ન ધી આ

યાં સારવાર દર યાન તેમ ુ ં

જતાં સારવાર અથ તેમને તપન

ૃ ુ િનપ

ુ હ ુ. આ

ગે ખોખરા પોલીસે

ગેની તપાસ પો.સ.ઇ. ી એન.બી.લોઢા ચલાવે છે .

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