જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૨૨/૦૧/૨૦૧૭ રિવવાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા

ુ ગારધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૪૮/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૨૧ કસ કર , ૨૦ ય તઓને ઝડપી, ૫૫ લીટર
દશી દા , ૧૬ બોટલ

લીશ દા અને ૦૧ એ ટ વા કબ

કર ૨૪ ય તઓને ઝડપી રોકડ િપયા ૫૫,૭૨૦/- અને

ક ુ હ ુ. તેમજ

ુ ગાર ધારા હઠળ ૦૫ કસ

ુ ગારના સાધનો કબ

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

કયા હતા.

સમાચાર યાદ નં.૧૪૯/૧૭

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

ોહ ૯૩

ુલ

જ
ુ બ ૦૪ ય તઓની અટકાયત કર હતી.

છે તરપ ડ અને િવ ાસઘાત :-

સમાચાર યાદ નં.૧૫૦/૧૭

ૃ ણનગર : મંગળભાઇ કાળ દાસ ચૌહાણ (ઉ.વ.૬૭)(રહ,હ રાવાડ સોસાયટ , માણસા
ૃ ણનગર પોલીસ

જ
ુ બ

.ગાંધીનગર) એ

ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૨૧/૧૨/૧૪ થી તા.૨/૨/૧૬ બપોરના

૧/૩૦ વા યા દર યાન આરોપી (૧)દશરથભાઇ કાળ દાસ ચૌહાણ (૨) ચેતનાબેન વા/ઓફ દશરથભાઇ
કાળ દાસ ચૌહાણ (૩) ઇલેશ દશરથભાઇ ચૌહાણ ( ણેય રહ,હર ધામ સોસાયટ બાપા સીતારામ ચોક,
ૃ ણનગર) ભેગામળ
૪૫,૦૦૦/- મળ

ુલ

છે તરપ ડ કર છે . આ

મંગળભાઇને િવ ાસમાં લઇ સોના-ચાંદ ના દાગીના અને રોકડા

િપયા

િપયા ૫,૫૩,૦૦૦/- ની મતા મેળવી લઇ, મંગળભાઇ સાથે િવ ાસઘાત અને
ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી એમ.એ.રાઠોડ ચલાવે છે .

બળજબર થી રોકડ કઢાવી લીધી :-

સમાચાર યાદ નં.૧૫૧/૧૭

િનકોલ : મનીશ ુ માર કાન ભાઇ પટલ (રહ, સમય બં લોઝ, િનકોલ ગામ) એ તા.૨૧/૧/૧૭ નારોજ
િનકોલ પોલીસ

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક સને ૨૦૦૭ થી તા.૩૧/૮/૨૦૧૬

ધ
ુ ીના

સમયગાળા દર યાન આરોપી (૧) કર ટભાઇ મન ભાઇ િવરડ યા (૨) રા શભાઇ મન ભાઇ િવરડ યા
(બંને રહ, અમી ુ ંજ સોસાયટ ઠ રનગર નરોડા) (૩) નીખીલ (૪) રા ુ લ (

બંનેનાં

રુ ા નામની ખબર

નથી (બંને રહ,વૈશાલી લેટ બા ન
ુ ગર) (૫) લાલ ભાઈ અકબર (રહ,િવરાટનગર વેરા પાસે િનકોલ)
એ ભેગામળ “મનીશ ુ મારનાં નાના ભાઇ સતીષભાઇ નાઓ
મનીશભાઇ ને

ુ ગારમાં હાર ગયેલ છે ” તેમ જણાવી

નથી માર નાંખવાની ધમક ઓ આપી તેમની પાસેથી

બળજબર થી કઢાવી લીધા હતા. આ

ુલ

પીયા ૨૨,૦૦,૦૦૦/-

ન
ુ ાની તપાસ પો.ઇ. ી સી.બી.ગામીત ચલાવે છે .
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ઘરફોડઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૫૨/૧૭

ચાંદખેડા : અિનલ ુ માર રામ ણ િપ લઈ (રહ,િશવમ બં લોઝ દવ ુ ટ ર બં લોઝની સામે,

ુ સી.

રોડ

ચાંદખેડા) એ તા.૨૧/૧/૧૭ નારોજ ચાંદખેડા પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૮/૧૧/૧૬
બપોરનાં ૩/૦૦ વા યાનાં

મ
ુ ાર પોતાનાં ઘર પોતાની દકર ને બે અ

મકાનમાં વોલપેપર ું કામ અમોએ કરલ છે અને તેના ફોટા બી
તેમ કહ અિનલ ુ મારનાં ઘરમાં ઉપરના માળે
ુ લ કમત

યા

ુ ષે જણાવેલ ક “આ

ાહકને બતાવવા સા ફોટા પાડવા છે ”

વેશ કર , કબાટના

ોઅરમાં

િપયા ૧,૨૫,૦૦૦/- મતાનાં ચોર કર લઈ ગયા છે . આ

કુ લ સોનાના નેક લેસ સેટ
ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી

એચ.બી.ચાવડા ચલાવે છે .

પાણીની ટાંક માં પડ જતાં
વટવા : પાયલ ડો/ઓ

ૃ

ુ :-

સમાચાર યાદ નં.૧૫૩/૧૭

ુ દાસ દાસ (ઉ.વ.૦૨)(રહ,સાંઈબાબા એપાટમટ, જયમીન પાક સોસાયટ ની

બા ુ માં વટવા) તા.૨૧/૧/૧૭ બપોરનાં ૨/૧૦ વા યાના
સબંધીને યાં રમવા માટ ગયેલ હતી.

યાં રમતા-રમતા

મ
ુ ાર તેમના પાડોશનાં

લોકમાં રહતા

લોકની નીચે આવેલ પાણીની

ડર

ટાંક માં પડ જતાં, સારવાર માટ એલ. .હો પીટલમાં લાવતાં ફરજ પરના ડો. ી એ પાયલને
કર હતી. આ

ગે વટવા પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ાઉ ડ
ૃત

હર

ગેની તપાસ પો.સ.ઇ. ી એચ.સી.ઝાલા

ચલાવે છે .

આ મહ યાઃશહરકોટડા : શીવપાલ ક

સમાચાર યાદ નં.૧૫૪/૧૭
ભ
ુ ાઇ કોળ (ઉ.વ.૩૮)(રહ,બા ણની ચાલી અનીલ ટાચ મીલ રોડ)એ કોઇ

અગ ય કારણસર તા.૨૦/૧/૧૭ રાતનાં ૧૦/૦૦ વા યાના

મ
ુ ાર પોતાના ઘર પોતાની

છાંટ સળગી જતાં, શર ર ગંભીર ર તે દાઝી જતાં શીવપાલ ુ ં
પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ૃ ુ િનપજ ુ ં હ .ુ આ

તે કરોસીન
ગે શહરકોટડા

ગેની તપાસ હ.કો. ી વાલિસગભાઇ મલાભાઇ ચલાવે છે .

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

2
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

