ં
જનસપક
અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૨૦/૧/૨૦૧૫ મંગળવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધીધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૩૧/૧૫

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૫૨ કસ કર , ૩૮ ય તઓને ઝડપી, ૨૩૬ લીટર દશી
દા અને ૧૧૦ બોટલ ઇ લીશ દા કબ

કય હતો.

તકદાર ના પગલાં હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૩૨/૧૫

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

ુ લ ૯૩
ુ
જબ

ુ
જબ
૦૪ ય તઓની અને પાસા હઠળ ૦૩ ય તઓની

ોહ ૯૩

અટકાયત કર હતી.
અપહરણઃ-

સમાચાર યાદ નં. ૧૩૩/૧૫

ુ
સાબરમતી : વિનતાબહન પાર ભાઇ ઠાકોર (ઉ.વ.૧૫)(રહ.શંકર રાની
ચાલી, ટલીફોન એ ચે જની સામે,
ુ
માર
ઘર ન કથી આરોપી કરણ

ધમનગર, સાબરમતી) ને તા.૧૯/૧/૧૫ સવારનાં ૧૧/૦૦ વા યાના
ઠાકોર (રહ.ચાંદખેડા રલવે

ટશન પાસે, નાકોડા િવ તાર) લલચાવી ફોસલાવી

રકમ કરવાના ઇરાદ

ભગાડ લઇ ગયો છે . આ

ગેની ફર યાદ વિનતાબહનનાં િપતા પાર ભાઇ ઠાકોર સાબરમતી પોલીસ
ુ
નાની
તપાસ પો.સ.ઈ. ી એ.પી.ચૌધર ચલાવે છે .

ટશન ખાતે ન ધાવી છે . આ
િવ ાસઘાત અને છે તરપ ડ :-

સમાચાર યાદ નં.૧૩૪/૧૫

ુ : મોહમદઇમરાન યાસીનભાઇ
માધવ રા

સાર (રહ.સાગર એવ

,ુ

બર ટાવર પાસે,

ુ હા રુ , સરખેજ)

ુ પોલીસ
એ તા.૧૯/૧/૧૫ નારોજ માધવ રા

ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૧૦/૦૭/૧૩ થી

તા.૫/૮/૧૪ દર યાન આરોપી વસીમ ઝહ ર

સાર (રહ.મોહ લા લાલ સરાય કસબા ગાવ: બઢા રુ

. બજનોર ઉ ર દશ) એ મોહમદઇમરાનને િવ ાસમાં લઇ તેમના
ુ
ડ ટકાડ મેળવી ચેક કમાં
મોહમદઇમરાનની ખોટ સહ કર
આ

રુ ાવા દ તાવેજ આધાર પોતે

િપયા ૨,૦૦,૦૦૦/- ની છે તરપ ડ કર છે .

ુ
નાની
તપાસ પો.ઇ. ી એફ.ક.જોગલ ચલાવે છે .

ઘરફોડઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૩૫/૧૫

વ ા રુ : અમીત ુ માર

ુ માર ભાર ાજ (રહ.સોહમ એવ
ુ
જય

ુ, વ ા રુ) એ વ ા રુ પોલીસ ટશન

ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૧૬/૧/૧૫ બપોરનાં ૧/૩૦ વાગે પોતે બહારગામ જતી વખતે પોતાના
સાળા બલવ દરિસગ

ુ દયાલિસગ (રહ.કમચાર નગર િવભાગ-૩, ઘાટલોડ યા) ને ઘરની ચાવી આપી

હતી. યારબાદ તા.૧૯/૧/૧૫ નાં કલાક ૬/૦૦ વાગે પોતાના ઘર પરત ફરતાં તેમના સાળા બલવ દરિસગ
તથા તેનો િમ
અને ઇલે

ચેતન અને તેની પ નીએ ભેગામળ ઘરની તીજોર

ોની સ આઇટમો મળ

ુ
નાની
તપાસ પો.સ.ઇ. ી

ું તા

તોડ સોના-ચાંદ ના દાગીના

ુ લ કમત િપયા ૧,૭૧,૭૫૦/- મતાની ચોર કર નાસી ગયા હતા. આ

.બી.રાણા ચલાવે છે .

1

ચોર ની ફર યાદ :સરખેજ : યામરાજ

સમાચાર યાદ નં.૧૩૬/૧૫
ૃ વીરાજ ભ (રહ.સાણંદ ચોકડ , સરખેજ) એ સરખેજ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ

ન ધાવી છે ક તા.૧૯/૧/૧૫ બપોરનાં ૨/૦૦ થી ૮/૦૦ વા યા દર યાન સરખેજ સાગર એ ટટ

દર

ગોડાઉન નંબર-૯ આગળ પાક કરલ પોતાની ક નંબર એચ.આર.૩૮.ઓ.૬૫૯૭ ની તાડપ ી કાપી અ ણી
ય ત

કમાંથી કા ુ ન નંગ-૯૬ કમત

િપયા ૧,૦૦,૦૦૦/- ચોર કર લઇ ગઇ છે . આ

ુ
નાની
તપાસ

પો.સ.ઇ. ી ડ .એસ.ઇસરાની ચલાવે છે .
વાહન ચોર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૩૭/૧૫

વટવા : જલપેશ ુ માર અરિવદભાઇ પટલ (રહ.િસ ધે ર પાક સોસાયટ , િનગમ રોડ, ઘોડાસર વટવા) એ
તા.૨૧/૧૨/૧૪ નાં કલાક ૪/૦૦ થી ૮/૦૦ વા યા દર યાન પોતાના રહણાંક ન ક પાક કરલ પોતાની
બોલેરો ગાડ નંબર
લઇ ગઇ હતી. આ
નોધાવી છે . આ

.૧.ડ .વી.૨૭૫૨ કમત

િપયા ૫,૫૦,૦૦૦/- ની કોઇ અ ણી ય ત ચોર કર

ગેની ફર યાદ જલપેશ ુ માર પટલે તા.૧૯/૧/૧૫ નારોજ વટવા પોલીસ ટશન ખાતે

ુ
નાની
તપાસ પો.સ.ઇ. ી એચ.સી.ઝાલા ચલાવે છે .

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

2

