જનસં પક અધીકાર

ારા

પોલીસ કિમશનર ીની કચેર , અમદાવાદ શહર
ટલીફોન નં બર ૨૫૬૩૩૩૩૩
કં ોલ મ ટલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૦૫/૦૮/૨૦૧૭ શિનવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર

નશાબં ધી તથા

ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયા :-

સમાચાર યાદ નં.૧૫૮૦/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબં ધી ધારા હઠળ ૩૩ કસ કર ૩૨ ય તઓને ઝડપી, ૧૭૫ લીટર
દશી દા , ૫૩૨ બોટલ
ઓટોર

ા કબ

લીશ દા , ૧૬૫ વૉટર

કર હતી. તેમજ

૨૬,૦૧૫/- અને

લીશ દા , ૪૮ બયરટ ન, ૦૧

ુ ટર અને ૦૨

ુ ગાર ધારા હઠળ ૦૯ કસ કર ૪૧ ય તઓને ઝડપી રોકડ િપયા

ુ ગારના સાધનો કબ

કયા હતા.

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૫૮૧/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુ લ ૮૪ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ ૯૩

ુ જબ

ુ જબ ૦૭ ય તઓની અને પાસા હઠળ

૦૧ ય તની અટકાયત કર હતી.

િવ ાસઘાત અને છે તરપ ડ :-

સમાચાર યાદ નં.૧૫૮૨/૧૭

મણીનગર : ધમ ભાઇ કનૈયાલાલ ઠ ર (રહ,માનવ મં દર બં લોઝ,
રમણનગરની પાછળ, મ ણનગર) એ મણીનગર પોલીસ

ુ ની આરાધના

ુ લ પાસે,

ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક

તા.૨૮/૦૫/૨૦૦૬ થી તા.૦૪/૦૪/૨૦૧૭ દર યાન આરોપી (૧) નર ભાઈ દવરાજભાઈ કાનાણી
(રહ, જલ સરોવર એપાટમટ, રામબાગ પોલીસ ટશન સામે, IOC પે ોલ પં પ પાછળ, મ ણનગર)
(૨)યં ગ ટર કં

શન

ાઈવેટ

લીમીટડ ના ડાયર ટરો મ ણનગર (૩) યં ગ ટર ઈ ા

ભાગીદાર પેઢ ના ભાગીદાર ઘન યામભાઈ મગનભાઈ વડોદ રયા (રહ,

ચર

યાગ એપાટમટ, વડનગર

પાટ દાર સોસાયટ ની બા ુ માં, ભૈરવનાથ મ ણનગર) ભેગામળ માનવમં દર નામની ૫૮ બં ગલાની
ક મ સને-૨૦૦૬ માં બહાર પાડલ
આપીને
કરલ હતી.

ુ કગ કરાવેલ તથા બી

માં ધમ ભાઇએ બં ગલા નં.૩૨ પેટ રોકડા િપયા ૧૧,૦૦૧/િપયા ૧૧,૩૫,૧૧૧/- અલગ-અલગ ચેક તથા રોકડા થી

માનવ મં દર ક મની જ યાએ બી

ુ વણી

લેટની ક મ બનાવાનો લાન કર , ધમ ભાઇ એ

ુ કગ કરાવેલ બં ગલો તેઓને ન હ આપી િવ ાસઘાત અને છે તરપ ડ કર છે . આ

ુ નાની તપાસ

પો.ઈ. ી વી.બી.બારડ ચલાવે છે .
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ાઇમ ા ચ : િમ લ ડો/ઓ િવજયભાઇ કરકર (ઉ.વ.૧૮)(રહ,સૌરા
નારણ ુ રા) એ

કળવણી મં ડળ, એઇસી રોડ,

ાઇમ ા ચ ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૦૩/૦૮/૧૭ સવારના ૮/૩૦ વા યાનાં

ુ માર આરોપી રા ુ લ શમા એ િમ લબેનને ફોન કર પોતાની ઓળખ SBI બકના મેનેજર તર ક આપી,
િમ લબેનનાં ATM કાડ તથા PIN નં બરની િવગત
૬૦,૦૦૦/- ઓનલાઇન ા

ણી લઇ, તેમનાં ખાતામાં થી

ુલ

પીયા

કશન કર લઇ, િમ લબેન સાથે િવ ાસઘાત અને છે તરપ ડ કર છે . આ

ુ નાની તપાસ મદદનીશ પોલીસ કિમ ર

ી “એલ” ડવીઝન નાઓ ચલાવે છે .

ઘરફોડ ચોર :-

સમાચાર યાદ નં.૧૫૮૩/૧૭

મે ઘાણીનગર : હઇલેશભાઇ

ુ કશભાઇ સોની (રહ, .ુ હા.બોડ નાં મકાન, મેઘાણીનગર) એ મેઘાણીનગર

પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૦૩/૦૮/૧૭ રાતના ૧૧/૩૦ થી તા.૦૪/૦૮/૧૭ ના
કલાક ૧૦/૩૦ વા યા દર યાન ઘર ન ક આવેલ પોતાની
તોડ , અ ણી ય ત
ગઇ છે . આ

નજર

ુ કાનમા

વેશ કર ,

ોવરમાં

ેમ ઇલેક ક વકસ નામની ુ કાન ુ ં તા

ુ કલા રોકડ િપયા ૭૦,૦૦૦/- ચોર કર લઇ

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી ક.પી.તરટ યા ચલાવે છે .

ુ કવી ચોર :-

સમાચાર યાદ નં.૧૫૮૪/૧૭

િનકોલ : કિતલાલ બાલચં દભાઇ શાહ (રહ,નાકોડા પાક, મહા ુ ખનગરની પાછળ, િ યા ટોક ઝની પાસે,
ૃ ણનગર) એ િનકોલ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૦૪/૦૮/૧૭ ના કલાક ૧૨/૩૦
વા યાના

ુ માર િનકોલ-નરોડા રોડ, બાલા

પોતાની ર નકલા
ભેગામળ

વેલસ નામની

ુ કાનનાં કાઉ ટર ઉપર

રસીડ સીના શોપ ગ સે ટરમાં

ુ કાનમાં બે અ
ુ કલ

ુ કાન નં.૯ માં આવેલ

યા ઇસમો (૩૫ થી ૪૦ વષના આશરાના)

લા ટ કની કોથળ માં પેક કરલ સોનાની અલગ-અલગ

ડ ઝાઇનની તથા વજનની સોનાની નવ (૯) ચેઇન ુ લ કમત િપયા ૪,૮૦,૦૦૦/- કત લાલની નજર
ુ કવી ચોર કર લઇ ગયા હતા. આ

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી બી.સી.છ ાલીયા ચલાવે છે .

વાહન ચોર :સે ટલાઇટ :
પોલીસ

ુ કશભાઇ

સમાચાર યાદ નં.૧૫૮૫/૧૭
બાલાલ પટલ (રહ, ભાવના એપાટમટ નારાયણનગર પાલડ ) એ સેટલાઇટ

ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૦૪/૦૮/૧૭ ના કલાક ૧૦/૦૦ વા યાનાં

ુ માર

કણાવતી કલબના ગેટ નં.-૦૨ ની પાસે સિવસ રોડ ઉપર પોતાની મા તી વેગનઆર કાર નંબર
.૦૧.એચ.એફ.૩૪૯૫ કમત પીયા ૧,૦૦,૦૦૦/- પાક કર
સાં જનાં ૭/૪૫ વા યા દર યાન ચોર કર ગઇ છે . આ

ુ ક હતી.

ની કોઇ અ ણી ય ત

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી એમ.બી.ઝાલા

ચલાવે છે .
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આ મહ યા :સરદારનગર

સમાચાર યાદ નં.૧૫૮૬/૧૭
:

(૧)

ક ુ ભાઇ

ડા ાભાઇ

મારવાડ

સરદારનગર)એ તા.૦૩/૦૮/૧૭ સાં જનાં ૪/૪૫ વા યાના

(ઉ.વ.૩૫)(રહ,જનતાનગર

ુ બેરનગર

ુ માર પોતાની પ ની ર સાઇને સાળ નાં ઘર

ચાલી ગઇ હોઇ મનમાં લાગી આવતાં, પોતાના ઘર પોતાની

તે શર ર કરોસીન નાંખી દાઝી જતા,

સારવાર અથ તેમને િસિવલ હો પટલ ખાતે દાખલ કયા હતા.

યાં સારવાર દર યાન તા.૦૪/૮/૧૭

ના કલાક ૧૨/૧૫ વાગે તેમ ુ ં
આ

ૃ

ુ િનપ

ગેની તપાસ હ.કો. ી દપક ુ માર

ુ હ. આ
ુ

ગે સરદારનગર પોલીસે અક માત મોત ન ધી

ી ૃ ણરાવ ચલાવે છે .

સરદારનગર : (૨) દ પાબેન ડો/ઓ જગદ શભાઇ ડાભી (ઉ.વ.૧૯)(રહ, આનં દપાક સોસાયટ , ટોયાટા
શો

ુ મ પાસે સરદારનગર) એ તા.૦૪/૦૮/૧૭ સાં જનાં ૪/૪૦ વા યાના

કારણોસર પોતાના ઘર પં ખા સાથે
પોલીસે અક માત મોત ન ધી આ

ુ પ ો બાં ધી આ મહ યા કર લીધી હતી. આ

કારણોસર

ગે સરદારનગર

ગેની તપાસ હ.કો. ી ગૌતમભાઇ કચરાભાઇ ચલાવે છે .

.આઇ.ડ .સી.વટવા : બા ુ ભાઈ ગં ભીર
ઓગ નાઈઝ વટવા

ુ માર કોઇ અગ ય

ઠાકોર(ઉ.વ.૪૫)(રહ, લોટ નં.૧૦૪૨ ફઝ-૧ સં જય

જ ના છે ડ) એ તા.૦૪/૦૮/૧૭ નાં કલાક ૧૦/૧૫ વા યાના

આઈડ સી વટવા સં જય ઓગ નાઈઝ કમીકલ ખાતે પતરાના

ખાઇ આ મહ યા કર લીધી હતી. આ

ગે

ુ માર કોઇ અગ ય

ુ કમા દોર ુ બાં ધી ગળે ફાં સો

.આઇ.ડ .સી.વટવા પોલીસે અક માત મોત ન ધી આ

ગેની તપાસ મ.સ.ઇ. ી ભગવાનિસહ પવતિસહ ચલાવે છે .

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