જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૦૫/૦૫/૨૦૧૭

ુ વાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા

ુ ગારધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૯૪૭/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૨૪ કસ કર , ૨૩ ય તઓને ઝડપી,
૧૫૮ લીટર દશી દા , ૮૯ બોટલ
કયા હતા. તેમજ

લીશ દા , ૪૮ બીયરટ ન, ૦૨ ઓટોર

ુ ગારધારા હઠળ ૦૫ કસ કર ૨૧ ય તને ઝડપી રોકડ

ુ ગારના સાધનો કબ

ા અને ૦૨

ુ ટર કબ

િપયા ૫૧,૯૯૦/- અને

કયા હતા.

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૯૪૮/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુ લ ૧૬૦ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ ૯૩

જ
ુ બ

જ
ુ બ ૧૦ ય તઓની અને પાસા હઠળ

૦૨ ય તઓની અટકાયત કર હતી.

ુ

ેરણની ફર યાદ :-

સમાચાર યાદ નં.૯૩૧/૧૭

રામોલ : બલવીરિસહ રામભરોસે રાજ ત
ુ (ઉ.વ.૫૨)(રહ.મ.નં.એ/૨, સોમનાથ સોસાયટ િવ-૨, વ ાલ)
એ તા.૪/૫/૧૭

નારોજ રામોલ

પોલીસ

તા.૦૪/૦૫/૧૭ બપોરના ૨/૦૦ વા યા
આરોપી પિત :-અરિવદભાઇ

ટશન

ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે

ુકમાનિસહ રાજ ત
ુ (રહ.મ.નં.એ/૩૬ સોમનાથ સોસાયટ િવ-૨ વ ાલ) એ
ાસ આપતાં, મરવા માટ ુ ં ુ

તા.૪/૫/૧૭ બપોરનાં ૨/૦૦ વા યા પહલાં કોઇપણ સમયે લોખંડ નાં
ગળે ફાંસો ખાઈ આ મહ યા કર લીધી હતી. આ

ેર ણ કરતા,

ુ કમાં નાયલોનની દોર બાંધી

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી પી.ડ .સોલંક ચલાવે છે .

છે તરપ ડ અને િવ ાસઘાત :ન ક,

લ નબાદથી

ધ
ુ ીના સમયગાળા દર યાન બલવીરિસહની દકર મમતા ને

દહજની માંગણી કર , મમતાને શાર ર ક અને માનશીક

સેટલાઇટ : અમીબેન મેઘલ

ક

સમાચાર યાદ નં.૯૪૧/૧૭

બ
ુ ોધચં શાહ (ઉ.વ.૪૨)(રહ,યોગા મ સોસાયટ , માણેકબાગ સોસાયટ

બાવાડ ) એ સેટલાઇટ પોલીસ

ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૬/૧૦/૨૦૧૬ ના

કલાક ૧૦/૫૮ થી તા.૧૪/૧૦/૨૦૧૬ ના કલાક ૦૦/૦૦

ધ
ુ ીનાં સમયગાળા દર યાન આરોપીઓ

(૧)૮૭૪૫૯૧૭૩૩૨ ઉપર થી શીતલ શાહ તર ક ઓળખાણ આપનાર (૨) ૮૭૫૦૮૫૦૬૪૫ ઉપરથી
વેતા તર ક ઓળખાણ આપનાર (૩) ૮૭૫૦૪૧૨૪૩૬ ઉપરથી મી ટર ક રુ તર ક ઓળખાણ આપનાર
(૪) ૮૭૫૦૮૫૦૪૮૪ ઉપર થી બંસલ તર ક ઓળખાણ આપનાર ભેગામળ અમીબેનનાં મોબાઈલ ઉપર
અલગ-અલગ નંબર ઉપરથી ફોન કર , પોતે મે સ લાઈફ ઈ યોર સના અિધકાર હોવાની ઓળખ આપી
િવ ાસમાં લઈ NEFT મારફતે
િવ ાસઘાત કય છે . આ

પીયા ૯૮,૧૬૩/- મેળવી લઇ, અમીબેન સાથે છે તરપ ડ

અને

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી ક.ક.રાઠોડ ચલાવે છે .
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ઘરફોડ :-

સમાચાર યાદ નં.૯૪૧/૧૭

નરોડા : રણછોડભાઇ નાથાભાઇ ભરવાડ (ઉ.વ.૩૨)(રહ.શાંિતપથ રસીડ સી,

ઠુ યાગામ નરોડા) એ

નરોડા પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૨૬/૪/૧૭ ના કલાક ૯/૦૦ થી બપોરનાં ૩/૦૦
વા યા દર યાન પોતાના બંધ મકાનમાં અ ણી ય ત
િપયા ૬,૦૦૦/-, ચાંદ

વેશ કર , મકાનમાંથી સોનાની બે

ુ ી કમત

ું ક ુ કમત પીયા ૪,૫૦૦/- અને રોકડા પીયા ૧૫,૦૦૦/- મળ

ુ લ િપયા

૧૯,૫૦૦/- મતાની ચોર કર લઇ ગઇ છે . આ

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી ક.એચ. ડ

ચોર :-

ચલાવે છે .

સમાચાર યાદ નં.૯૪૧/૧૭

ચાંદખેડા : શોભાબેન વા દુ વ બઢ યે (ઉ.વ.૫૦)(રહ,રાજ ી બં લોઝ I.C.I.C.I બકની પાસે

ુ સી. .રોડ

ચાંદખેડા) એ ચાંદખેડા પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૨૫/૦૩/૧૭ થી તા.૧/૦૪/૧૭
દર યાન કોઇપણ સમયે પોતાના ઘરમાં ઘરકામ કરતી ઉષાબેન વા/ઓ મોહનિસગ પરમાર
(રહ,પંચ લોક રસીડ સી ચાંદખેડા) એ શોભાબેનનાં બેડ મમાં આવેલા લાકડાના કબાટમાંથી સોના ુ
મંગલ ુ

કમત

િપયા ૨૫,૦૦૦/- તથા સોના ુ ં નેકલેસ કમત પીયા ૧૦,૦૦૦/- તથા કાનના બે

કણ કમત િપયા ૧૦,૦૦૦/- મળ

ુ લ િપયા ૪૫,૦૦૦/- મતાની ચોર કર લઇ ગઇ છે . આ

ન
ુ ાની

તપાસ પો.સ.ઇ. ી આર.એમ.દવે ચલાવે છે .

વાહનચોર :સેટલાઇટ :

સમાચાર યાદ નં.૯૪૨/૧૭
નેશભાઈ કનૈયાલાલ ખ ી (ઉ.વ.૪૯)(રહ,મા તી સેલીકોન ઈ કોન મોલની પાછળ

સેટલાઈટ) એ સેટલાઇટ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૩/૫/૧૭ ના કલાક ૫/૦૦
વા યાનાં

મ
ુ ાર પોતાના ઘર ન ક પોતાની

ુડ
ં ાઈ કંપનીની

કમત િપયા ૧૩,૦૦,૦૦૦/- મતાની પાક કર હતી.
આ

યેટ ા કાર નંબર

.૦૧.આર.વી.૧૬૫૯

ની કોઇ અ ણી ય ત ચોર કર લઇ ગઇ છે .

ન
ુ ાની તપાસ પો.ઇ. ી એમ. .ુ મસી ચલાવે છે.

આ મહ યાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૯૪૫/૧૭

શાહ રુ : મનોજભાઈ હમંતરાવ ચૌહાણ (ઉ.વ.૩૩)(રહ,બોરડ વાળાની પોળ, દરવા નો ખાંચો શાહ રુ )
એ કોઇ અગ ય કારણસર તા.૦૪/૦૫/૧૭ સવારના ૭/૦૦ વા યાનાં
આ મહ યા કર

લીધી હતી. આ

મ
ુ ાર પોતાના ઘર ગળે ફ ાંસો ખાઇ

ગે શાહ રુ પોલીસે અક માત મોત ન ધી આ

ગેની તપાસ

પો.સ.ઇ. ી એમ. .રાઠોડ ચલાવે છે.

શહરકોટડા :

દ રાબેન ઉફ ગીતાબેન યોગેશભા મકવાણા (રહ, “સી” કોલોની અશોકમીલ સામે નરોડા

રોડ) છે લા આઠક વષથી માનસીક બીમાર થી પીડાતા હોઇ, બીમાર થી કંટ ાળ જઇ, તા.૦૩/૦૫/૧૭ ના
કલાક ૫/૦૦ વા યાનાં

મ
ુ ાર પોતાના ઘર પોતાના શર ર ઉપર કરોસીન છાંટ સળગી જતા, શર ર

ગંભીર ર તે દાઝી જતાં સારવાર અથ તેમને સીવીલ હો પીટલમાં દાખલ કયા હતા.
દર યાન તા.૪/૫/૧૭ ના કલાક ૦૦/૧૫ વાગે તેમ ુ ં
અક માત મોત ન ધી આ

ૃ ુ િનપ

ુ હ .ુ આ

યાં સારવાર

ગે શહરકોટડા પોલીસે

ગેની તપાસ હ.કો. ી હમીરભાઇ અળસીભાઇ ચલાવે છે.
નાયબ પોલીસ કિમશનર
કં ોલ મ, અ’વાદ શહર.
પોલીસ કિમશનર વતી.
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