જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૨૨/૦૩/૨૦૧૫ રિવવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા

ુ ગારધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૫૭૦/૧૫

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૩૨ કસ કર ૩૪ ય તઓને ઝડપી, ૬૧ લીટર
દશી દા , ૮૦ લીટર વૉશ, ૩૮ બોટલ ઇ લીશ દા , ૪૫ વૉટર ઇ લીશ દા , ૧૦ બયર ટ ન અને ૦૨
એ ટ વા કબ

કર હતી. તેમજ

૧,૦૮,૭૩૦/- અને

ુ ગારધારા હઠળ ૦૫ કસ કર ૧૭ ય તઓને ઝડપી રોકડ

ુ ગારનાં સાધનો કબ

િપયા

કયા હતા.

તકદાર ના પગલાં હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૫૭૧/૧૫

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલાં હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુ લ ૧૧૧ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ .૯૩

જ
ુ બ

જ
ુ બ ૨૫ ય તઓની અને પાસા હઠળ

૦૨ અટકાયત કર હતી.
અપહરણઃ-

સમાચાર યાદ નં.૫૭૨/૧૫

નરોડા : હરલબહન રમેશભાઇ

રુ બીયા (ઉ.વ.૧૫)(રહ. ચ

નરોડા) ને તા.૧૯/૩/૧૫ સવારનાં ૭/૦૦ વા યાના
દલીપભાઇ પરમાર ઘરથી
લઇ ગયો છે . આ

ુ ટ આવાસ, મનોહરિવલા ચાર ર તા,

મ
ુ ાર ઘર ન ક રહતો આરોપી િપ શ
ુ

ુ લે જતાં ર તામાંથી લલચાવી ફોસલાવી

ગેની ફર યાદ હરલબહનના િપતા રમેશભાઇ

નરોડા પોલીસ ટશન ખાતે ન ધાવી છે . આ

રકમ કરવાના ઇરાદ ભગાડ

ર
ુ બીયાએ તા.૨૧/૩/૧૫ નારોજ

ન
ુ ાની તપાસ પો.ઈ. ી પી.પી.પીરો યા ચલાવે છે .

ઘરફોડ :-

સમાચાર યાદ નં.૫૭૩/૧૫

વટવા : અશોકભાઇ શં ભ
ુ ાઇ ભાવસાર (રહ.ઓમકાર રસીડ સી, પારસનગરની સામે, વટવા રોડ,
વટવા) એ તા.૨૧/૩/૧૫ નારોજ વટવા પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે તા.૧૮/૩/૧૫
બપોરનાં ૩/૦૦ થી તા.૨૦/૩/૧૫ નાં કલાક ૧૦/૦૦ વા યા દર યાન પોતાના મકાનનાં દરવા
તા
મળ

તોડ અ ણી ય ત ઘરમાં
ુલ

ું

વેશ કર તીજોર માંથી સોના-ચાંદ ના દાગીના અને રોકડ રકમ

િપયા ૧,૯૩,૫૦૦/- મતાની ચોર

કર

લઇ ગઇ છે . આ

ન
ુ ાની તપાસ પો.ઈ. ી

.એચ.સરવૈયા ચલાવે છે .

1

દાણીલીમડા : મહ ભાઇ જશરાજભાઇ શાહ (રહ.મહાલ મી કો પલે , નવા િવકાસ હૃ રોડ, પાલડ ) એ
તા.૨૧/૩/૧૫ નારોજ દાણીલીમડા પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે તા.૨૦/૩/૧૫ સાંજનાં
૭/૦૦ થી તા.૨૧/૩/૧૫ સવારનાં ૯/૦૦ વા યા દર યાન પોતાના ઇલાબેન એ ટટ ખાતે આવેલ,
રાજ ટ ટાઇ સ નામની કાપડની ફ ટર ના વટ લેશનની લોખંડની

ળ તોડ અ ણી ય ત ફ ટર માં

વેશ કર , પી.સી.કોટનનાં તાકા નંગ-૩૫ ુ લ કમત િપયા ૧,૦૮,૦૦૦/- મતાની ચોર કર લઇ ગઇ
છે . આ

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી આર.એમ.વસાવા ચલાવે છે .

સોનાની ચેઇન ખચી તોડ લઇ ગયા :-

સમાચાર યાદ નં.૫૭૪/૧૫

નારણ રુ ા : િમનાબેન જનકભાઇ રાવલ (રહ.મહાવીર એપાટમે ટ, િમરા બકા
તા.૨૧/૩/૧૫ બપોરના ૪/૨૦ વા યાનાં
એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે
સોનાની ચેઇન કમત

ુ લ પાસે, નારણ રુ ા)

મ
ુ ાર ઘર ન કથી ચાલતાં પસાર થઇ ર ા હતા દર યાન

ુ ષ (૩૦ થી ૩૫ વષના આશરાનાં) િમનાબહનનાં ગળામાંથી

િપયા ૪૦,૦૦૦/- ખચી તોડ લઇ નાસી ગયા હતા. આ

િમનાબહન રાવલે નારણ ર
ુ ા પોલીસ

ટશન ખાતે ન ધાવી છે . આ

ગેની ફર યાદ

ન
ુ ાની તપાસ હ.કો. ી

આર.ક.સોલંક ચલાવે છે.
વાહનચોર :-

સમાચાર યાદ નં.૫૭૫/૧૫

માધવ રુ ા : જહ રઅ બાસ ઉફ

વેદ પીરભાઇ શેખ (રહ.દાંડ યાવાડ, ડબગરવાડ, દર યા રુ ) એ

તા.૨૧/૩/૧૫ નારોજ માધવ રુ ા પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે તા.૧૭/૩/૧૫ રાતનાં
૮/૦૦ વા યાના

મ
ુ ાર હા

રુ ા ગાડન પાસે આવેલ

ગેટ નં.૭ આગળ પોતાની કોપ યો કાર નંબર
પાક કર

કુ હતી.

પ
ુ ર માકટની બા ુ માં વામીનારાયણ મં દર

.૦૧.એચ.એફ.૬૨૭૮ કમત િપયા ૧,૫૦,૦૦૦/-

ની ચોર તા.૧૮/૩/૧૫ સવારનાં ૧૦/૦૦ વા યા દર યાન થઇ હતી. આ

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી એ.એન.તાિવયાડ ચલાવે છે .
દાઝી જતાં

ૃ ઃુ -

સમાચાર યાદ નં.૫૭૬/૧૫

દાણીલીમડા : ધાર ણીબહન રમેશચં પરમાર (ઉ.વ.૩૦)(રહ. ુ ધાભાઇની ચાલી, ચેપી રોગની હો પીટલ
સામે, પીરાણા રોડ, બહરામ રુ ા, દાણીલીમડા) તા.૨૦/૩/૧૫ સવારનાં ૧૦/૩૦ વા યાનાં
પોતાના ઘર દવેટ યા

ાયમસ ઉપર ચા બનાવતાં હતા દર યાન

મ
ુ ાર

ાયમસમાં ભડકો થતાં, પહરલ

કપડાંમાં આગ લાગતાં, શર ર ગંભીર ર તે દાઝી ગયા હતા. સારવાર અથ તેમને વા.સા. હો પીટલમાં
દાખલ કરવામાં આ યા હતા.
ૃ ુ િનપ

ુ હ .ુ આ

યાં સારવાર દર યાન તા.૨૧/૩/૧૫ નાં કલાક ૧/૦૦ વાગે તેમ ું

ગે દાણીલીમડા પોલીસે અક માત મોત ન ધી આ

ગેની તપાસ મ.સ.ઇ. ી

િવ ાસભાઇ યામરાવ ચલાવે છે .

(ઇ.ચા.)નાયબ પોલીસ કિમશનર,
કં ોલ મ, અ’વાદ શહર.
પોલીસ કિમશનર વતી.

2

