જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૧૨/૦૩/૨૦૧૭ રિવવાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા

ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૫૧૩/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૧૦૮ કસ કર , ૯૩ ય તઓને ઝડપી, ૩૯૦ લીટર
દશી દા , ૪૦ બોટલ
૦૧ ર ા કબ
૩૧,૩૫૫/- અને

લીશ દા , ૫૫ વાટર

કર હતી. તેમજ

લીશ દા , ૧૩ બીયર ટ ન, ૦૨ મોટર સાયકલ અને

ુ ગારધારા હઠળ ૦૬ કસ કર ૨૦ ય તઓને ઝડપી રોકડ

ુ ગારના સાધનો કબ

િપયા

કયા હતા.

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૫૧૪/૧૭

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

ોહ .૯૩

જ
ુ બ

ુલ

જ
ુ બ ૦૭ ય તઓની અને પાસા હઠળ ૦૧

ય તની અટકાયત કર હતી.
બળજબર થી કાર લઇ ગયા :-

સમાચાર યાદ નં.૫૧૫/૧૭

ઘાટલોડ યા : અચનભાઇ ક પેશભાઇ શાહ (ઉ.વ.૩૦)(રહ,સહ નંદ ઓએસીસ પે ોલપંપ પાસે મેમનગર
ગામ ઘાટલોડ યા) એ ઘાટલોડ યા પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૧૧/૦૩/૧૭ ના કલાક
૨/૦૦ વા યાના

મ
ુ ાર ઘાટલૉડ યા માનવ મં દર પાસે, આર

પંક તભાઇ પટલ ( ના

ી મોલના પાક ગમાંથી આરોપી

રુ ા નામ સરનામાની ખબર નથી) એ તેની હો ડા અમેઝ ગાડ ને થયેલ

બાબતે અચનભાઇ પાસેથી પીયા ૧,૦૦,૦૦૦/- ની માંગણી કયા બાદ, અચનભાઇનાં

કુ સાન

મકાર ઇ ડ યા

ા.લી. કંપનીમાં કામ કરતા ક ર ટભાઇ પાસેથી, અચનભાઇની કંપનીની ગાડ ઓની ચાવીઓ તથા
અચનભાઇની કંપનીની ઓડ
ગાડ લઇ નાસી ગયો છે . આ

-ુ ૩ નંબર એમ.એચ.-૧૪-એફ.સી.-૪૮૯૭ કારની ચાવી બળજબર થી લઇ
ન
ુ ાની તપાસ હ.કો. ી મહશિસહ દશરથિસહ ચલાવે છે .

સોનાનો દોરો ખચી તોડ લઇ ગયા :-

સમાચાર યાદ નં.૫૧૬/૧૭

.આઇ.ડ .સી.વટવા : જયંતીલાલ મફતલાલ પટલ (ઉ.વ.૫૦)(રહ.વનદવી બં લોઝ
બા ુ માં ઘોડાસર) તા.૧૧/૩/૧૭ રાતના ૯/૦૦ વા યાના
કો પલે

ત
ુ ી મં દરની

મ
ુ ાર િ કમ રુ ા પા ટયા પાસે આવેલ

ા

પાસે આવેલ કાંટા સામે રોડ ઉપરથી એ ટ વા ચલાવી પસાર થઇ ર ા હતા યાર એક પ સર

મોટર સાયકલ પર આવેલ બે

ુ ષ જયંતીલાલને “તમે કમ મારા ઉપર

કુ યા છો“ તેમ જણાવી

બોલાચાલી કર , એક ઇસમે જયંતીલાલના ગળામાંથી સોનાની ચેઈન કમત

િપયા ૩૦,૦૦૦/- ખચી

તોડ લીધેલ તેમજ મોટર સાયકલ પાછળ બેઠલ ઈસમે જયંતીલાલનાં હાથમાંથી સોનાની વ ટ
િપયા ૫,૦૦૦/- અને ખ સામાંથી રોકડા
ફર યાદ જયંતીલાલ પટલે

પીયા ૧૦,૦૦૦/- કાઢ લઈ નાસી ગયા હતા. આ

.આઇ.ડ .સી.વટવા પોલીસ ટશન ખાતે ન ધાવી છે . આ

કમત
ગેની

ન
ુ ાની તપાસ

પોસઇ. ી વી.એન.વાઘેલા ચલાવે છે.
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વેજલ રુ :

િતભાબહન વા/ઓ અમરતલાલ સંઘવી (રહ,રિવ

વેજલ રુ ) તા.૧૧/૩/૧૭ સાંજના ૬/૪૫ વા યાના

મ
ુ ાર વેજલ રુ જલદશન સોસાયટ પાસે રોડ

ઉપરથી ચાલતા પસાર થઇ ર ા હતા યાર એ ટ વા ચાલક
ચેઈન કમત

કરણ સોસાયટ , વેજલ રુ રોડ

ુ ષ

િતભાબહનના ગળામાંથી સોનાની

િપયા ૪૦,૦૦૦/- ખચી તોડ લઇ નાસી ગયો હતો. આ

સંઘવીએ વેજલ રુ પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી છે .આ

ગેની ફર યાદ

િતભાબહન

ન
ુ ાની તપાસ પોસઇ. ી એ.બી. ડ

ચલાવે છે.

ગાડ નો કાચ તોડ ચોર :જ
ુ રાત

સમાચાર યાદ નં.૫૧૭/૧૭

િુ નવસ ટ : શીતલબેન વા/ઓ કમલેશભાઇ શાહ (રહ, િસવંતા એપા ્ મે ટ ગાંધી આ મની

સામે આ મ રોડ) એ તા.૧૦/૩/૧૭ રાતના ૯/૦૦ થી ૧૦/૧૫ વા યા દર યાન નવરં ગ રુ ા િવજય
ચાર ર તા,

ુ ચતા એપા ્ મે ટ બસ ટશનની બા ુ માં પોતાની કાર પાક કરલ હતી.

કારની ડાબી

સાઇડનો કાચ તોડ , અ ણી ય ત કારમાંથી લનોવા કં પની ુ ં લેપટોપ કમત િપયા ૪૫,૦૦૦/- તથા
પાસપોટ

કુ લ બેગની ચોર કર લઇ ગઇ છે . આ

પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ

ગેની ફર યાદ શીતલબહન શાહ

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી

જ
ુ રાત

િુ નવસ ટ

.આર.ભાચકન ચલાવે છે .

આ મહ યાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૫૧૮/૧૭

પાલડ : સેવિં તભાઇ મ તભાઇ શાહ (ઉ.વ.૭૨)(રહ, ૃ ટ ટાવર નવા શારદા મંદ ર રોડ પાલડ ) એ કોઇ
અગ ય કારણસર તા.૧૧/૩/૧૭ બપોરના ૧/૦૦ વા યા પહલાં કોઇપણ સમયે પોતાના ઘર ગળે ફ ાંસો
ખાઇ આ મહ યા કર લીધી હતી. આ

ગે પાલડ પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ગેની તપાસ

હ.કો. ી મહ િસહ અદિસહ ચલાવે છે .

િનકોલ : ધવલ સ/ઓ રશીકભાઇ પંચાલ (ઉ.વ.૨૨)(રહ,આશીવાદ ટટશ લેટ, બાપા ી

ાઇડની પાસે

મનમોહન ચાર ર તા, િનકોલ) એ કોઇ અગ ય કારણસર તા.૧૧/૩/૧૭ સાંજના ૬/૩૦ વા યાનાં
પોતાના ઘર છતના

કુ માં કપ ુ બાંધી, ગળે ફ ાંસો ખાઇ આ મહ યા કર લીધી હતી. આ

પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ગેની તપાસ હ.કો. ી દપિસગ ઉદા

મ
ુ ાર

ગે િનકોલ

ચલાવે છે.

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