જનસંપક અધીકાર

ારા

પોલીસ કિમશનર ીની કચેર , અમદાવાદ શહર
ટલીફોન નંબર 25633333
કં ોલ મ ટલી.નં. 25630100,25630200, 25630400

ફ સઃ 25630600
તા.28/03/2015 શિનવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા

ુ ગારધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.605/15

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ 15 કસ કર 12 ય તઓને ઝડપી, 76 લીટર
દશી દા , 123 બોટલ ઇ લીશ દા , 480 બયર ટ ન, 01 મોટર સાયકલ અને 02 ઓટોર
કર હતી. તેમજ

ુ ગારધાર હઠળ 01 કસ કર 05

ુ ગારનાં સાધનો કબ

ય તઓને ઝડપી રોકડ

ા કબ

િપયા 660/- અને

કયા હતા.

તકદાર ના પગલાં હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.606/15
ુ બ
જ

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલાં હઠળ સી.આર.પી.સી.107,109,110,151
ુ લ 125 ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ .93

ુ બ 21 ય તઓની અને પાસા હઠળ
જ

01 ય તની અટકાયત કર હતી.
સમાચાર યાદ નં.607/15

અપહરણઃસોલા હાઇકોટ :

ુ બહન મન ખ
ુ ભાઇ ઠાકોર (ઉ.વ.16)(રહ.જનતાનગર ફાટક પાસે, ચાણ

રુ

ઘાટલોડ યા) ને તા.7/3/15 કલાક 4/00 વા યા પહલાં કોઇપણ સમયે ઘર ન કથી આરોપી
િવણભાઇ

હલાદભાઇ દં તાણી (રહ.મકરબા) લ ન કરવાની લાલચ આપી, આરોપી મહશ ઉફ લાલો

ગણપતભાઇ રાઠોડ ની મદદગાર થી લલચાવી ફોસલાવી ભગાડ લઇ ગયો છે . આ

ગે ની ફર યાદ

ુ બહનની માતા મં ુ લાબહન ઠાકોર તા.27/3/15 નારોજ સોલા હાઇકોટ પોલીસ
ન ધાવી છે . આ

ુ ાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી એસ.બી.સૈયદ ચલાવે છે .
ન
સમાચાર યાદ નં.608/15

ઘરફોડઃસરદારનગર :

ટશન ખાતે

તે ભાઇ લ મીચંદ મલાણી (રહ.જવાહર કોલોની આદશ બં લોઝની સામે,

સરદારનગર) એ સરદારનગર પોલીસ

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે તા.26/3/15 નાં કલાક

11/00 થી તા.27/3/15 સવાર 7/30 વા યા દર યાન પોતાના મકાનના દરવા
અ ણી ય ત ઘરમાં

વેશ કર , કબાટમાંથી સોનાના દાગીના અને રોકડ

1,94,500/- મતાની ચોર કર લઈ ગઈ છે . આ

િપયા મળ

ંુ તા
ુલ

તોડ
િપયા

ુ ાની તપાસ હ.કો. ી દપક બા રાવ ચલાવે છે .
ન

1

ુ તા (રહ.સમાજ નવ રચના સોસાયટ , ખોડ યારનગર) એ ઓઢવ પોલીસ

ઓઢવ : સં વ રાધે યામ

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે તા.26/3/15 રાતનાં 10/00 થી તા.27/03/15 સવારનાં 6/30
ંુ તા

વા યા દર યાન પોતાના મકાનના દરવા

તોડ અ ણી ય ત ઘરમાં

દાગીના કમત િપયા 69,000/- અને રોકડ િપયા 35,000/- મળ

વેશ કર , સોનાના

ુ લ િપયા 1,04,000/- મતાની

ુ ાની તપાસ પો.ઈ. ી એ.આર.જનકાંત ચલાવે છે .
ન

ચોર કર લઈ ગઈ છે . આ

સમાચાર યાદ નં.609/15

ચોર :-

સોલા હાઇકોટ : ડૉ.શૈફાલીબહન જનકભાઇ દસાઇ (રહ.હર ટજ રસીડ સી, થલતેજ) એ સોલા હાઇકોટ
ુ
પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક પોતાના ઘરમાં કામ કરતો આરોપી હતેષ મારવાડ ( ળ
વતન :

ુ ંગર રુ , રાજ થાન) તા.27/3/15 સવારનાં 10/00 થી સાંજનાં 5/00 વા યા દર યાન

પોતાના ઘરનાં કબાટ ંુ તા

તોડ , કબાટમાંથી રોકડ િપયા 1,90,000/- ચોર કર નાસી ગયો છે . આ

ુ ાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી પી.ક.અસોડા ચલાવે છે .
ન
વાહન અક માતમાં

ૃ ઃુ -

સમાચાર યાદ નં.610/15

ઓઢવ : ભરતભાઇ સોનમલ શાહ (રહ.મ રુ મપાક સોસાયટ , ગીતાગૌર સીનેમાની બા ુ માં, ઓઢવ) એ
ઓઢવ પોલીસ

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.27/3/15 સવારના 8/00 વા યાના

ભરતભાઇના માતા

રુ બહન (ઉ.વ.80) રા

પાક ઓવર ીજનાં છે ડ રાજર ન સોસાયટ નાં કોમન

લોટની સામેથી ચાલતાં પસાર થઇ ર ા હતા યાર
રુ ઝડપે અને બેદરકાર થી ચલાવી લાવી,
ફળતાં તેમ ંુ થળ ઉપર
વટવા : રમેશભાઇ
તા.દ ોઇ,

ૃ

ુ િનપ

ુ ાર
મ

ક નંબર

.20.ટ .5199 ના ચાલક

ુ બહનને ટ ર મારતાં,
ર

ંુ હ .ુ આ

ક ંુ ટાયર

ક

રુ બહન ઉપર ફર

ુ ાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી આર.એન.ખાંટ ચલાવે છે .
ન

ુ ાભાઇ ચૌહાણ (રહ.ધામતવણ,
ધ

ંુ વરબાઇની તલાવડ ,

ાથમીક શાળા પાસે,

.અમદાવાદ) એ તા.27/3/15 નારોજ વટવા પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક

તા.25/3/15 બપોરના 3/30 વા યાના
ન કથી ઓટોર

ુ ાર રમેશભાઇના િપતા
મ

ુ ાભાઇ ચેતલ રુ કાગ મોટસ
ધ

ામાં બેસી પસાર થઇ ર ા હતા યાર આઇશર ગાડ નંબર એમ. .46.ઇ.6095 ના

ચાલક આઇશર ગાડ

રુ ઝડપે અને બેદરકાર થી ચલાવી લાવી, ઓટોર

ગંભીર ઇ ઓ થતાં તેમ ંુ

ૃ ુ િનપ

ંુ હ .ુ આ

ાને ટ ર મારતાં

ુ ાભાઇને
ધ

ુ ાની તપાસ વટવા પોલીસ ચલાવે છે .
ન
સમાચાર યાદ નં.611/15

આ મહ યા :એલીસ ીજ : ધમશ નટવરલાલ બકર (ઉ.વ.35)(રહ.

ધા

લેટ, મીરા સીનેમા પાસે, મણીનગર) એ

તા.27/3/15 સવારના 11/45 વા યા પહલાં કોઇપણ સમયે માનશીક તણાવમાં આવી જઇ ચં નગર
ીજ સાબરમતી નદ માં પડ
મોત ન ધી આ

ુ બી જઇ આ મહ યા કર હતી. આ

ગે એલીસ ીજ પોલીસે અક માત

ગે ની તપાસ મ.સ.ઇ. ી ફતેિસહ પાભાઇ ચલાવે છે .

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

2

