જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૧૦/૬/૨૦૧૫

ુ વાર
ધ

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
ં તથા
નશાબધી

ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયા :-

સમાચાર યાદ નં.૧૧૮૪/૧૫

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૨૩ કસ કર ૨૫ ય તઓને ઝડપી, ૧૫૩૧ લીટર
દશી દા , ૨૬ બોટલ

લીશ દા કબ

ઝડપી િપયા ૮૩૦/- અને

કય હતો.તેમજ

ુ ગારના સાધનો કબ

ુ ગારધારા હઠળ ૦૨ કસ કર ૦૨ ય તઓને

કયા હતા.

તકદાર ના પગલાં હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૧૮૫/૧૫

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

ોહ . ૯૩

ુલ
ુ
જબ

ુ
જબ
૦૩ ય તઓની અને પાસા હઠળ ૦૧

ય તની અટકાયત કર હતી.
અપહરણઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૧૮૬/૧૫

નરોડા : રખાબહન જગદ શ સાદ અદાવર (ઉ.વ.૧૬)(રહ.ક યાણચોક, રતનબા
નરોડા) ને તા.૬/૬/૧૫ બપોરનાં ૩/૦૦ વા યાના

ુ
માર
ઘર ન ક રહતો આરોપી દ ુ મહશ માહોર

ઘર ન કથી લ ન કરવાની લાલચ આપી, લલચાવી ફોસલાવી
ગયો છે . આ

રકમ કરવાના ઇરાદ ભગાડ લઇ

ગેની ફર યાદ રખાબહનનાં િપતા જગ દશ સાદ અદાવર તા.૯/૬/૧૫ નારોજ નરોડા

પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ

ુ
નાની
તપાસ પો.ઈ. ી સી.આર.સંગાડા ચલાવે છે .

અપહરણ/બળા કાર :સરદારનગર :-

ુ લ પાસે, ઠ રનગર

સમાચાર યાદ નં.૧૧૮૭/૧૫

સરદારનગર િવ તારમાં રહતી ૧૫ વષની ત ણીની માતાએ તા.૯/૬/૧૫ નારોજ

સરદારનગર પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૯/૬/૧૫ થી ૩ માસ પહલાંનાં સમયગાળા
દર યાન ઘર ન ક રહતો આરોપી કા ભાઇ મફાભાઇ વઢ યાર ત ણીનાં ઘર ન ક આવેલ ઘરમાં
તેમજ રાજકોટ ખાતે લઇ જઇ, ત ણીની મર
આ વાત કોઇને કહ શ તો

િવ ધ, બળજબર થી શર ર સબંધ બાં યો હતો. તેમજ

નથી માર નાંખવાની ધમક આપી હતી. આ

ુ
નાની
તપાસ પો.ઈ. ી

ક.ક.પટલ ચલાવે છે .
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ઘરફોડ :-

સમાચાર યાદ નં.૧૧૮૮/૧૫
ુ
ુ બં લોઝ, હર દશન ચોકડ પાસે, નવા નરોડા)
લાબચં
અ વાલ (રહ. ભ

નરોડા : (૧) અ કશભાઇ

એ તા.૯/૬/૧૫ નારોજ નરોડા પોલીસ

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૩૧/૫/૧૫ થી
ુ ં તા

તા.૪/૬/૧૫ સવારનાં ૮/૦૦ વા યા દર યાન પોતાના મકાનનાં દરવા
ઘરમાં
મળ

વેશ કર ,
ુલ

ક.એચ. ડ

લેટ નીયમ

સ
ે લેટ કમત

તોડ અ ણી ય ત

િપયા ૧,૦૦,૦૦૦/- અને રોકડ

િપયા ૯૦,૦૦૦/-

ુ
નાની
તપાસ પો.સ.ઈ. ી

િપયા ૧,૯૦,૦૦૦/- મતાની ચોર કર લઇ ગઇ છે . આ
ચલાવે છે .

(૨) નરશ ુ માર

ુ
ખરામદાસ
પાટવાણી (રહજયશંકર સોસાયટ , પો ટ ઓફ સ વાળ ગલી,નવા નરોડા)

એ તા.૯/૬/૧૫ નારોજ નરોડા પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૨૪/૫/૧૫ થી બપોરનાં
૪/૦૦ થી તા.૨૫/૫/૧૫ સવારનાં ૭/૦૦ વા યા દર યાન પોતાના મકાનનાં દરવા
અ ણી ય ત ઘરમાં
લઇ ગઇ છે . આ

ુ ં તા

તોડ

વેશ કર , સોના-ચાંદ નાં દાગીના કમત િપયા ૮૫,૭૦૦/- મતાની ચોર કર

ુ
નાની
તપાસ પો.સ.ઈ. ી ક.એચ. ડ

કાગડાપીઠ : હર શભાઇ ભાલ ભાઇ ગોહલ (રહ.
તા.૯/૬/૧૫ નારોજ કાગડાપીઠ પોલીસ

ચલાવે છે .

.ુ વૉટસ,

ટબોલ

ાઉ ડની સામે, કાંકર યા) એ

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૧/૬/૧૫ બપોરનાં

૨/૩૦ થી તા.૩/૬/૧૫ બપોરનાં ૧/૩૦ વા યા દર યાન પોતાના મકાનનાં બાથ મની બાર ની

ળ

તોડ , શકદાર આરોપી હંસાબહન રા શભાઇ ઠાકોર(રહ.છ પાની ચાલી, કંગાલ રુ ગામ, ગીતામં દર)
ઘરમાં

વેશ કર , તીજોર માંથી સોના ચાંદ નાં દાગીના કમત િપયા ૪,૬૦,૮૦૦/- અને રોકડ િપયા

૮૦,૦૦૦/- મળ
પો.ઈ. ી

ુલ

. .ચૌધર

િપયા ૫,૪૦,૮૦૦/- મતાની ચોર કર લઇ ગઇ છે . આ

ુ
નાની
તપાસ

ચલાવે છે .

સોલા હાઇકોટ : કજલબહન રા હલભાઇ

ુ સાગર એપાટમે ટ, સોલા) એ સોલા હાઇકોટ
ટલી (રહ. ખ

પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૮/૬/૧૫ બપોરનાં ૧/૦૦ થી ૮/૦૦ વા યા દર યાન
પોતાના મકાનનાં દરવા

ુ ં તા

તોડ , અ ણી

ચાંદ નાં દાગીના અને રોકડ િપયા મળ

ય ત ઘરમાં

વેશ કર , તીજોર માંથી સોના

ુ લ િપયા ૯૭,૦૦૦/- મતાની ચોર કર લઇ ગઇ છે . આ

ુ
નાની
તપાસ પો.સ.ઈ. ી ડ . .ડાભી ચલાવે છે .
ુ : રજનીશ ુ માર પવન ુ માર બંસલ (રહ. િસમંધર ટાવર, આઇ.ઓ.સી.પે ોલપંપની બા ુ માં
વ ા ર
બોડકદવ) એ વ ા રુ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૯/૬/૧૫ સવારનાં ૧૦/૩૦ થી
બપોરનાં ૧/૩૦ વા યા દર યાન પોતાના તથા પડોશીનાં મકાનનાં દરવા નાં તાળા તોડ , શકદાર
ગર નામનો ઇસમ અથવા કોઇ અ ણી
દાગીના અને રોકડ િપયા મળ
ચોર કર લઇ ગઇ છે . આ

ય ત ઘરમાં

વેશ કર , તીજોર માંથી સોના-ચાંદ નાં

ુ લ િપયા ૨,૮૬,૯૦૦/- મતાની તેમજ ડોલર, પા

ડ અને

રો
ુ ની

નાની
ુ
તપાસ પો.ઈ. ી બી.બી.ઝાલા ચલાવે છે .
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આ મહ યાઃએલીસ ીજ

સમાચાર યાદ નં.૧૧૮૯/૧૫
:

ુ
મનબહન

જતીનભાઇ

સોલંક

(ઉ.વ.૩૦)(રહ.સવગણનગર,

બળ યાનગર સામે, અમરાઇવાડ ) એ તા.૯/૬/૧૫ બપોરના ૨/૦૦ થી ૪/૧૦

ભીલવાડા

રોડ,

વા યા દર યાન

કોઇપણ સમયે પોતાના િપયરનાં ઘર કોઇ અગ ય કારણોસર ગળે ફાંસો ખાઇ આ મહ યા કર લીધી છે .
આ

ગે એલીસ ીજ પોલીસે અક માત મોત નોધી, આ

ગેની તપાસ મ.પો.કિમ. ી “એમ” ડ વીઝન

ચલાવે છે .

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