જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૨૭/૦૨/૨૦૧૭ સોમવાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા

ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૪૧૦/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૪૭ કસ કર , ૪૩ ય તઓને ઝડપી, ૫૫ લીટર
દશી દા , ૦૫ બોટલ
કર હતી. તેમજ

લીશ દા , ૨૦ વૉટર

લીશ દા , ૦૪ બીયરટ ન અને ૦૧ ઓટોર

ુ ગાર ધારા હઠળ ૦૪ કસ કર ૧૬ ય તઓને ઝડપી રોકડ

ુ ગારના સાધનો કબ

ા કબ

િપયા ૨,૩૯૫/- અને

કયા હતા.

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૪૧૧/૧૭

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

ોહ .૯૩

જ
ુ બ

ુલ

જ
ુ બ ૦૩ ય તઓની અને પાસા હઠળ ૦૧

ય તની અટકાયત કર હતી.

િવ ાસઘાત અને છે તરપ ડ :ાઇમ ા ચ : તારાચંદ રાવતા

સમાચાર યાદ નં.૪૧૨/૧૭
ર
ુ ોહ ત (રહ, દ ય વન રસીડ સી,

ુ સી. .રોડ, ચાંદખેડા) એ

તા.૨૬/૨/૧૭ નારોજ ાઇમ ા ચ ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૯/૬/૨૦૧૬ બપોરના ૪/૦૦ વા યા
થી આજ દન

ધ
ુ ીનાં સમયગાળા દર યાન આરોપી (૧) એમ.એસ.

ગ એ

ાઇઝ નામની કંપનીના

SBI બક શાખા પાદર બ ર, ગોરખ રુ ઉ. .ના બક એકાઉ ટ નં.૩૫૫૩૩૭૮૭૫૮૧ ના ધારક (૨)

મ
ુ ન

મ ુ મદાર, HDFC બક શાખા બેલગોર યા, કોલક ાના બક એકાઉ ટ નં.૫૦૧૦૦૧૪૯૭૦૩૮૭૦ ના ધારક
તથા બં ે બક એકાઉ ટોને ઓપરટ કરનાર તથા મો.નં.૯૫૩૭૫૫૭૭૭૭
કરાવી ઓનલાઇન ા

ું સીમકાડ કલોલથી ઈ

કશન કરનાર તથા મો.નં. ૭૯૯૮૦૯૬૮૮૦ નો ઉપયોગ કરનાર ધારક ભેગામળ

તારાચંદના નામના તથા કં પનીના બનાવટ દ તાવેજો આધાર કલોલ ખાતેના વોડાફોન
તારાચંદના ચા ુ મોબાઈલ નંબ ર ૯૫૩૭૫૫૭૭૭૭
એકાઉ ટની

ુ ત-

ટોરમાંથી

ુ ં જ સીમકાડ મેળવી લઈ, તારાચંદની કંપનીના બક

ુ તથી મા હતી મેળ વી લઈ, ઓનલાઈન

ા

કશન કર તે

ા

કશનના OTP

બદલાવેલ મોબાઈલ નંબર પર મેળવી, તે OTP મો.નં.૭૯૯૮૦૯૬૮૮૦ પર મોકલી તે આધાર
ONLINE NEFT થી
એકાઉ ટમાંથી

ુલ

ુ

ા

કશન કર

િપયા ૭,૫૦,૦૦૦/-

ુ લ-૨

ઉપર જણાવેલ બે બક એકાઉ ટોમાં તારાચંદની કંપનીના
ા સફર કર ઉચાપત કર છે . આ

ન
ુ ાની તપાસ પો.ઇ. ી

.એસ.ગેડમ ચલાવે છે .
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ઘાટલોડ યા : શૈલેષભાઇ હરાલાલ શાહ (ઉ.વ.૬૫)(રહ,કણાવતી એપાટમે ટ િવભાગ-૧ સોલા રોડ
ઘાટલોડ યા) એ ઘાટલોડ યા પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક આજથી બે માસ અગાઉથી
આજ દન

ધ
ુ ીનાં સમયગાળા દર યાન આરોપી ચતન પટલ (રહ,વડોદરા) એ શૈલેષભાઇનાં દકરા

િતક શાહને કનેડાના વક િવઝા અપાવવા ુ ં કહ , િવ ાસમાં લઇ, તેના બક એકાઉ ટમાં ડપોઝીટ પેટ
પીયા ૬૦,૦૦૦/- જમા કરાવડાવી વક િવઝા નહ અપાવી તેમજ પૈસા પરત નહ કર , શૈલેષભાઇ સાથે
િવ ાસઘાત અને છે તરપ ડ કર છે . આ

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી એન.એ.વાઘેલા ચલાવે છે .

ઘરફોડઃ-

સમાચાર યાદ નં.૪૧૩/૧૭

ગાયકવાડ હવેલી : મોહમદતાહ ર યાસીનભાઈ મન રુ (રહ,હવેલી એપાટમે ટ બી

માળે ગાયકવાડ

હવેલી રોડ જમાલ રુ ) એ ગાયકવાડ હવેલી પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૨૬/૨/૧૭
સવારના ૧૦/૪૫ થી બપોરનાં ૪/૦૦ વા યા દર યાન પોતાનાં ઘરનાં દરવા
ય ત ઘરમાં

વેશ કર , તીજોર માંથી સોનાના દાગીના તથા રોકડા

પીયા ૪,૮૫,૦૦૦/- મતાની ચોર કર લઇ ગઇ છે . આ

સાબરમતી :

ૃ ણાલભાઇ કશોરભાઇ

ુ ં તા

તોડ , અ ણી

િપયા ૪,૦૦,૦૦૦/- મળ

ન
ુ ાની તપાસ પો.ઇ. ી

ુલ

.એ.રાઠવા ચલાવે છે .

ીવેદ (રહ,હરિસ ધી એપાટમે ટ, હરા ન એપાટમે ટ, રામનગર

સાબરમતી) એ સાબરમતી પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૨૫/૨/૧૭ ના કલાક ૯/૦૦
થી ૧૧/૦૦ વા યા દર યાન
નાં ઘરનાં દરવા

ુ ં તા

ૃ ણાલભાઇનાં કાકાના દકરા જતીનભાઇ (રહ,પારસીની ચાલી, સાબરમતી)

તોડ , અ ણી ય ત ઘરમાં

હ ર તેમજ સોના-ચાંદ નાં દાગીનાની ચોર

કર

વેશ કર , કબાટમાંથી રોકડ પીયા ૬૦ થી ૬૫

લઇ ગઇ છે . આ

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી

ક.એમ.છાસીયા ચલાવે છે.

સોનાની ચેઇન ખચી તોડ લઇ ગયા :-

સમાચાર યાદ નં.૪૧૪/૧૭

ઓઢવ : મં ુ લાબહન વા/ઓ નરિસહભાઇ ગ જર (ઉ.વ.૬૬)(રહ,હરભોળાનાથ પાક રામરા ય નગર
પાસે નેશનલ હાઇવે નં-૮ રામોલ) તા.૨૬/૨/૧૭ સાંજના ૭/૪૫ વા યાના
ચાલીથી િવરાટનગર તરફ જતાં મેઇન રોડ, જતીન ફિનચર સામે
દર યાન એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે
ગળામાંથી સોનાની ચેઇન કમત

મ
ુ ાર ઓઢવ સોનીની

રોડ ઉપરથી પસાર થતાં હતા

ુ ષ (૨૫ થી ૩૦ વષ આશરાનાં) મં ુ લાબહનનાં

િપયા ૪૫,૦૦૦/- ખચી તોડ લઇ ગયા હતા. આ

મં ુ લાબહન ગ જર ઓઢવ પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી છે. આ

ગેની ફર યાદ

ન
ુ ાની તપાસ હ.કો. ી દનેશભાઇ

હર ભાઇ ચલાવે છે .

રામોલ :

માબહન વા/ઓ રા શભાઇ બાજપાઇ (ઉ.વ.૪૨)(રહ,આલોક-૪ ર લાય સ પે ોલ પંપની

બા ુ માં વ ાલ) તા.૨૩/૨/૧૭ બપોરના ૪/૦૦ વા યાના
લોટ પાસે રોડ ઉપરથી પસાર થતાં હતા દર યાન એક અ

મ
ુ ાર વ ાલ નીરાત ચોકડ કં ુ બા પાટ
યો

ુ ષ (૨૫ થી ૩૦ વષ આશરાનો)

માબહનનાં ગળામાંથી સોનાની પડલ સાથેની ચેઇન કમત િપયા ૫૦,૦૦૦/- ખચી તોડ લઇ ગયો
હતો. આ

ગેની ફર યાદ

નોધાવી છે. આ

માબહન બાજપાઇ એ તા.૨૬/૨/૧૭ નારોજ રામોલ પોલીસ ટશન ખાતે

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી પી.ડ .સોલંક ચલાવે છે .
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આ મહ યાઃજ
ુ રાત

સમાચાર યાદ નં.૪૧૫/૧૭

િુ નવસ ટ : હમાબહન વા/ઓ રોનકભાઇ શાહ (ઉ.વ.૪૭)(રહ,શાં તા સાગર ટાવર, દપણ છ

ર તા પાસે, મેમનગર) ને માનસીક ડ

ેશનની બમાર હોઇ તા.૨૬/૨/૧૭ બપોરના ૨/૪૫ વા યા નાં

મ
ુ ાર પોતાના ઘર નવમા માળે થી પોતાની
હાથે અને શર ર ગંભીર

તે નીચે પડ ુ

કારની ઇ ઓ થતાં તેમ ુ ં

પોલીસે અક માત મોત ન ધી, આ

ૃ ુ િનપ

ક
ુ તાં, હમાબહનને માથામાં તેમજ બંને
ુ હ ુ. આ

ગે

જ
ુ રાત

િુ નવસ ટ

ગેની તપાસ પો.સ.ઇ. ી એ. .ચૌહાણ ચલાવે છે .

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