જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા..૨/૧૦/૨૦૧૫

ુ વાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા

ુ ગારધારા હઠળ ઝડપાયા :-

સમાચાર યાદ નં.૧૯૭૩/૧૫

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૨૨ કસ કર અને ૧૭ ય તઓને ઝડપી ૧૧૮ લીટર
દશી દા , ૨૪૪ બોટલ

લીશ દા અને ૧ કાર કબ

ય તઓને ઝડપી રોકડ િપયા ૩૬૯૦/- અને

કર હતી. તેમજ

ુ ગારના સાધનો કબ

ુ ગારધારા હઠળ ૧ કસ કર ૮

કયા હતા.

તકદાર ના પગલાં હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૯૭૪/૧૫

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલાં હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
૧૧૧

ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ુ
જબ
૪

ોહ .૯૩

ુ
જબ

ુલ

ય તઓની અને પાસા હઠળ ૧

ય તની અટકાયત કર હતી.
અપહરણ :વાડજ :

સમાચાર યાદ નં.૧૯૭૫/૧૫

ણવભાઇ હરશભાઇ પાદશાહ (ઉ.વ.૪૩)(રહ. વાગત એપાટમે ટ, ભાવસાર સોસાયટ સામે, નવા

વાડજ) એ વાડજ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૩૦/૯/૨૦૧૫ સાંજનાં ૫/૦૦ વા યાના
ુ
માર
નવા વાડજ, બક ઓફ બરોડા સોસાયટ ન કથી પોતાની દકરા જય (ઉ.વ.૧૪)
ય ત અપહરણ કર લઇ ગઇ છે . આ
વટવા : કમલેશભાઇ મહશભાઇ

ુ ં કોઇ અ ણી

ુ
નાની
તપાસ પો.ઈ. ી વી. .રાઠોડ ચલાવે છે .

ા ણ (રહ.

ૃ દશન સોસાયટ , પી.ડ .પંડયા કોલેજ રોડ, ઘોડાસર,
િત

વટવા) એ તા.૧/૧૦/૧૫ નારોજ વટવા પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૨૮/૯/૨૦૧૫
બપોરનાં ૨/૩૦ વા યાના

ુ
માર
ઘર ન કથી પોતાની

અપહરણ કર લઇ ગઇ છે . આ

ુ ી િવનલ (ઉ.વ.૧૪)

ુ
નાની
તપાસ પો.ઈ. ી પી.બી.રાણા ચલાવે છે .

છે તરપ ડ ની ફર યાદઃએલીસ ીજ :

સમાચાર યાદ નં.૧૯૭૬/૧૫

અ ુ ન સાદ ુ બે (રહ.રં ગ એપાટમે ટ, ગણેશ કોલેજ પાસે, ક પત

તે

નવા વાડજ) એ તા.૧/૧૦/૧૫ નારોજ એલીસ ીજ પોલીસ
તા.૧/૧૦/૧૫ નાં બે માસ પહલાં આરોપી (૧) પ
ઘન યામ ( ના
ભેગામળ

તે

છે ” તેમ કહ

ુ ઉફ

લેટની સામે,

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક

ુ ) (૨)
વેતલ રમેશભાઇ ઠ ર (રહ.ધં કા

ુ નામ સરનામાની ખબર નથી) અને (૩) ફોન ઉપર વાત કરનાર ઇસમ એ
રા
ુ બેને “િવ લ
ુ પાન યા
ુ કસમાં સા ણી ભગત નાએ યાસ સાહબનાઓ સાથે વાત કરલ
તા.૧૧/૮/૧૫ નારોજ શાહ બાગ

એમ. .લાય ેર ખાતે લઇ જઇ,
તે

ું કોઇ અ ણી ય ત

વામીનારાયણ મં દર ન કથી

તે

ુ બેને

નથી માર નાંખવાની ધમક આપી િપયા ૫,૫૦,૦૦૦/- મેળવી લઇ,

ુ બે સાથે િવ ાસઘાત અને છે તરપ ડ

કર

છે . આ

ુ
નાની
તપાસ મ.સ.ઈ. ી ડા ાભાઇ

છગનભાઇ ચલાવે છે .
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ઘરફોડઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૯૭૭/૧૫

અમરાઇવાડ

: પોપટલાલ મોતી

વછે ટા (રહ.આનંદનગર,

બકારોડ, આસોપાલવનગર સામે,

અમરાઇવાડ ) એ અમરાઇવાડ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૧/૧૦/૧૫ કલાક ૨/૩૦
થી ૪/૩૦
ઘરમાં

ુ
ધીનાં
સમયગાળા દર યાન પોતાના મકાનનાં દરવા નો ન ુ ચો કાપી, અ ણી ય ત

વેશ કર , તીજોર માંથી સોના ચાંદ નાં દાગીના મોબાઇલ અને રોકડ

૧,૭૯,૦૦૦/- મતાની ચોર કર લઇ ગઇ છે .આ
ચાંદખેડા (૧) : ચેતનાબહન રા શભાઇ ભ

ુ
નાની
તપાસ પો.સ.ઇ. ી

િપયા મળ

ુલ

િપયા

.એસ.પાટ લ ચલાવે છે

ુ
(રહ. દ ય વન
રસીડ સી,

ુ સી. .રોડ, ચાંદખેડા) એ

ચાંદખેડા પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૧/૧૦/૧૫ સવારનાં ૮/૦૦ થી બપોરનાં ૨/૦૦
ુ
ધીનાં
સમયગાળા દર યાન પોતાના મકાન તેમજ સાહદનાં મકાનનાં દરવા નાં તાળા તોડ , અ ણી
ય ત ઘરમાં

વેશ કર , સોના-ચાંદ નાં દાગીના અને રોકડ

મતાની ચોર કર લઇ ગઇ છે . આ
(૨) િવનોદ ુમાર િવજયશંકર

િપયા મળ

ુલ

િપયા ૧,૧૭,૯૦૦/-

નાની
ુ
તપાસ પો.સ.ઇ. ી આર.એમ.દવે ચલાવે છે .

ીવા તવ (રહ.દવ ુ

એપાટમે ટ, ડમાટની પાછળ, મોટરા) એ ચાંદખેડા

પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૧/૧૦/૧૫ સવારનાં ૧૧/૩૦ થી બપોરનાં ૧૨/૩૦
સમયગાળા દર યાન પોતાના મકાનનાં દરવા

ુ ં તા

ુ લીકટ ચાવીથી ખોલી, અ ણી ય ત ઘરમાં
ુ લ િપયા ૬૯,૩૦૦/- મતાની ચોર

વેશ કર , સોના-ચાંદ નાં િસ ા, દાગીના અને રોકડ િપયા મળ
કર લઇ ગઇ છે . આ

ુ
ધીનાં

ુ
નાની
તપાસ પો.સ.ઇ. ી એમ.ક.બાંગા ચલાવે છે .

ચોર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૯૭૮/૧૫

ઘાટલોડ યાઃ(૧)

મલભાઇ રા ુ ભાઇ મહતા (રહ. રિવ ુ ંજ સોસાયટ

ભાતચોક ઘાટલોડ યા) એ

તા.૧/૧૦/૧૫ નારોજ ઘાટલોડ યા પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૩૦/૯/૧૫ રાતના
૧૧/૪૫ વા યાથી તા૧/૧૦/૧૫ સવારના ૧૦/૩૦ વા યા

ુ
ધીના

મયગાળા દર યાન પોતાની

ં
સોસાયટ ના પા કગમાં પાક કરલ પોતાની ફટ
ગાડ માંથી સીટ ટ વી રકોડર નંગ-૧૨ કમત
૭૫૦૦૦/- મતાની અ ણી ય ત ચોર કર લઈ ગઈ છે . આ

િપયા

ુ
નાની
તપાસ હ.કો. ી મ હપતિસહ

તખતિસહ ચલાવે છે .
(૨)

ુ
હસ ખભાઇ
િવ લદાસ પટલ (રહ.

ું રમ બં લોઝ
દ

બીઆર કો પલે ની ગલીમાં સાય સ

સીટ સોલા) એ ઘાટલોડ યા પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૧/૧૦/૧૫ બપોરના ૧/૦૦
થી ૩/૦૦ વા યા

ુ
ધીના
સમયગાળા દર યાન િવવેકાનંદ સકલ પાસે સમથ સોસાયટ સામે ઇલાઇટ ૩૨

આગળ પાક કરલ પોતાની કારના દરવા નો કાચ તોડ અ ણી
૩,૫૦,૦૦૦/- સાથેની બેગ ચોર કર લઈ ગઈ છે . આ

ય ત કારમાંથી રોકડ

િપયા

ુ
નાની
તપાસ હ.કો. ી મ હપતિસહ તખતિસહ

ચલાવે છે .
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ૃ ઃુ -

વાહન અક માતમાં
સરખેજ :

સમાચાર યાદ નં.૧૯૭૯/૧૫

હલાદભાઈ ડ ાભાઇ ભગી (રહ.મકરબા પાટ યા, એસ. .હાઇવે

સરખેજ પોલીસ

પડપ ી, સરખેજ) એ

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૩૦/૯/૧૫ સાંજનાં ૬/૦૦ વા યાના

ુ
માર

સરખેજ સાણંદ સકલ બા ુ માં, અદાણી પે ોલપંપની સામેથી રમેશભાઇ નાથાભાઈ ચૌહાણ (ઉ.વ.૪૦)
(રહ.મકરબા પાટ યા,

પડપ ી, સરખેજ) નાઓ પસાર થઇ ર ા હતા

.૧.કએચ.૦૭૭૬ નાંચાલક કાર

રુઝડપે અને બેદરકાર થી ચલાવી રમેશભાઇને ટ ર મારતા, ગંભીર

ઈ ઓ થતાં, સારવાર અથ તેમને સીવીલ હો પીટલમાં દાખલ કયા હતા.
૧૦/૫૦ વાગે તેમ ુ ં
સાપ કરડતાં

ૃ ુ િનપ

યાર ઇનોવા કાર નંબર

ુ હ ુ. આ

યાં સારવાર દર યાન રાતના

ુ
નાની
તપાસ પો.સ.ઈ. ી ડ .એસ.ઇસરાની ચલાવે છે .

ૃ ુ :-

સમાચાર યાદ નં.૧૯૮૦/૧૫

ુ
રવર ટ (વે ટ) : િન ુ લભાઇ હમતભાઇ વ નીયા
(ઉ.વ.૧૪)(રહ.
પાસે કાચા છાપરાંમાં) ને તા.૨૮/૯/૧૫ નારોજ

બેડકર ીજ નીચે, ખોડ યારનગર

બેડકર ીજ નીચે

ૂવ ભાગે ઝેર સાપ
ઁ કરડતાં,

સારવાર અથ તેમને વા.સા.હો પીટલમાં દાખલ કરલ હતાં યાં સારવાર દર યાન તા.૧/૧૦/૧૫ નારોજ
તેમ ું

ૃ ુ િનપ

ુ હ ુ. આ

ગે ર વર ટ (વે ટ) પોલીસે અક માત મોત નોધી, આ

ગેની તપાસ

ુ
હ.કો. ી હસ ખભાઇ
મગનભાઇ ચલાવે છે .

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