જનસંપક અધીકાર

ારા

પોલીસ કિમશનર ીની કચેર , અમદાવાદ શહર
ટલીફોન નં બર ૨૫૬૩૩૩૩૩
કં ોલ મ ટલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૨૫/૫/૨૦૧૭

ુ વાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબં ધી તથા

ુ ગારધારા હઠળ ઝડપાયા :-

સમાચાર યાદ નં.૧૦૯૧/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબં ધી ધારા હઠળ ૩૬ કસ કર ૨૯ ય તઓને ઝડપી, ૧૨૬ લીટર
દશી દા , ૧૦૫ બોટલ

લીશ દા , ૩૨ બીયરટ ન અને ૦૧ કાર કબ

કર હતી.

તકદાર ના પગલાં હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૦૯૨/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલાં હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુ લ ૧૬૩ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ .૯૩

ુ જબ

ુ જબ ૨૩ ય તઓની અને પાસા હઠળ

૦૨ ય તઓની અટકાયત કર હતી.
િવ ાસઘાત અને છે તરપ ડ :િનકોલ : મીનાબેન

સમાચાર યાદ નં.૧૦૯૩/૧૭

ેમભાઇ રાજભર (રહ,ચોથો માળ રોયલ લોરા, િનકોલ) એ તા.૨૪/૫/૧૭ નારોજ

િનકોલ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૨૩/૦૫/૧૭ ના કલાક ૧૦/૩૦ થી બપોરનાં
૪/૦૦ વા યા દર યાન પોતાના ઘર આરોપી (૧) મૌલીક ઉફ

ગો પટલ (રહ, ણ માળ યા

પે ોલપં પની બા ુ મા વ ાલ) અને (૨) હમલ મયં કભાઇ પટલ (રહ,પા ુ લ ટનામટ કડ લા કનાલની
પાસે ઘોડાસર) ભેગામળ મીનાબેનને ઉછ ના પૈસા આપવાનો િવ ાસ અપાવી, “ઉછ ના પૈસાની
િસ

ુ ર ટ માટ તમાર દાગીના આપવા પડશે” તે ુ જણાવી, મીનાબેન પાસેથી સોનાની લ

િપયા ૮૦,૦૦૦/- તથા સોનાની

ુ ી કમત

િપયા ૨૦,૦૦૦/- તથા

ટ

કમત

મોબાઇલ ફોન કમત

િપયા ૧૦૦૦/- ની મતા મેળવી લઇ, મીનાબેન સાથે િવ ાસઘાત અને છે તરિપડ કર છે . આ

ુ નાની

તપાસ પો.સ.ઈ. ી આર. .ખાં ટ નાઓ ચલાવે છે .
સોનાની ચેઇન ખચી તોડ લઇ ગયા :સેટલાઇટ : કલાશબેન તે

સમાચાર યાદ નં.૧૦૯૪/૧૭

તે ભાઇ ની િવધવા પ ની

તે:- સેલત (ઉ.વ.૬૬)(રહ,િનહાર કા બં ગલોઝ

હ મતલાલ પાકની સામે આઝાદ સોસાયટ સેટલાઈટ) તા.૨૪/૫/૧૭ નાં કલાક ૭/૧૫ વા યાનાં
ુ માર નીહાર કા બં ગલોઝની
બે અ

યા

દરનાં રોડ ઉપર હાજર હતા દર યાન એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ

ુ ષ (૨૦ થી ૨૨ વષના આશરાના) કલાશબેનનાં ગળામાં થી સોનાની ચેઇન કમત

િપયા ૫૦,૦૦૦/- ખચી તોડ લઇ ગયા હતા. આ
ટશન ખાતે ન ધાવી છે . આ

ુ નાની ફર યાદ કલાશબેન સેલતે સેટલાઇટ પોલીસ

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઈ. .ક.વાઘેલા ચલાવે છે .
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ચાંદખેડા : હં સાબેન W/O બપીનચં

પરમાર (ઉ.વ.૫૫) (રહ,સં કાર આકડ, માનસરોવર રોડ

ચાં દખેડા) તા.૨૪/૫/૧૭ નાં કલાક ૧૧/૩૦ વા યાનાં

ુ માર ચાં દખેડા સં કાર આકડ સામે, સરલ

પર વેશ ની બા ુ માં આવેલ રોડ ઉપરથી ચાલતાં પસાર થઇ ર ા હતા દર યાન એક મોટર સાયકલ
ઉપર આવેલ બે અ

યા

ુ ષ (૨૦ થી ૨૨ વષના આશરાના) હં સાબેનનાં ગળામાં થી સોનાની ચેઇન

કમત િપયા ૩૫,૦૦૦/- ખચી તોડ લઇ ગયા હતા. આ
પોલીસ ટશન ખાતે ન ધાવી છે .આ

ુ નાની ફર યાદ હં સાબેન પરમાર ચાં દખેડા

ુ નાની તપાસ પોસઈ.એમ.એમ.વાઢર ચલાવે છે

ચોર :-

સમાચાર યાદ નં.૧૦૯૫/૧૭

ૃ ણનગર : મગનભાઈ લ મણભાઈ પટલ (રહ,ખોડ યારનગર સોસાયટ , મોટા વરાછા,
તા.૨૪/૫/૧૭ નારોજ

ુ રત) એ

ૃ ણનગર પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૨૪/૦૫/૧૭ ના

કલાક ૧૨/૦૦ થી ૧૨/૧૫ વા યા દર યાન બજરં ગદાસ બાપાના આ મ આગળ રોડ ઉપરથી પોતે
ર

ામાં બેસી જતા હતા દર યાન ર

ના આશરાના) મગનભાઇની નજર
ુ કલ

પીયા ૩૦,૫૦૦/- કાઢ

ામાં બેસેલ પેસે જરોની ભીડમાંથી બે છોકરાઓ (૨૦ થી ૨૨ વષ
ુ કવી તેમના પ માં જમણી બા ુ કાપો

લઈ ચોર

કર

લઈ ગયા છે . આ

ુ ક , પે ટના ખ સામાં

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી

ડ .વી.ખરાડ ચલાવે છે .
રામોલ : શમ ઠાબેન વા/ઓ જયેશભાઈ પટલ (ઉ.વ.૪૫)(રહ,મં ગલમ ટનામટ આવકાર હોલની
બા ુ મા ધોડાસર) એ રામોલ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૨૩/૦૫/૧૭ બપોરના
૩/૦૦ થી ૩/૧૫ વા યા દર યાન સોનીની ચાલ થી સી.ટ .એમ. ચાર ર તા
ુ સાફર દર યાન ર
નજર

ામાં પાછળની સાઈડ બેઠલ

ણ અ

ાની

યા ઈસમોએ ભેગામળ શમ ઠાબેનની

ુ કવી તેમની બેગમાંથી સોનાના દાગીના તથા રોકડા

૧,૧૪,૫૦૦/- મતાની ચોર કર લઈ ગયા છે . આ

ુ ધીની ઓટોર

િપયા ૧૦,૦૦૦/- મળ

ુ નાની તપાસ મ.સ.ઈ. ી

ુલ

પીયા

ુ વાનિસહ થાવરા

ચલાવે છે .
આ મહ યા :
સાબરમતી

સમાચાર યાદ નં.૧૦૯૬/૧૭
:

અમ ુ ભાઇ

નાગ ભાઇ

તા.૨૩/૫/૧૭ બપોરના ૧૨/૦૦ વા યાનાં

આસલ

(ઉ.વ.૪૫)(રહ.

ગાં ધીવાસ-૨,

ુ માર પોતાના ઘર કોઇ અગ ય કારણસર ઉધઇ મારવાની

દવા પી લીધી હતી. સારવાર અથ તેમને સીવીલ હો પીટલમાં દાખલ કયા હતા.
દર યાન તા.૨૪/૫/૧૭ બપોરનાં ૩/૪૫ વાગે તેમ ુ ં
અક માત મોત ન ધી, આ

સાબરમતી)એ

ૃ

ુ િનપ

ુ હ ુ. આ

યાં સારવાર

ગે સાબરમતી પોલીસે

ગેની તપાસ હ.કો. ી રિસકભાઇ િવ લભાઇ ચલાવે છે .

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

2

