ં
જનસપક
અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૮/૧/૨૦૧૫

ુ વાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધીધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૫૮/૧૫

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૧૫ કસ કર ૧૨ ય તઓને ઝડપી ૫૪ લીટર દશી
દા અને ૦૧ બોટલ

લીશ દા કબ

કય હતો.

તકદાર ના પગલાં હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૫૯/૧૫

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

ો હ ૯૩

ુ લ ૫૧
ુ
જબ

ુ
જબ
૦૭ ય તઓની અને પાસા હઠળ ૦૪ ય તઓની

અટકાયત કર હતી.
ટંુ :-

સમાચાર યાદ નં.૬૦/૧૫

ઇસન રુ : િવનોદભાઇ ઇ રભાઇ પરમાર (રહ.વસંતિવહાર સોસાયટ , પાણીની ટાંક પાસે, નારોલ

ુ ની કોટ

સામે, વટવા) એ ઇસન રુ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૭/૧/૧૫ નાં કલાક ૦૦/૩૦
વા યાના

ુ
માર
નારોલ સકલ, ઇસન રુ ચાર ર તા તરફ જતાં રોડ ઉપર આવેલ બાલ ૃ ણ ટ ટાઇ સ

ફ ટર નાં ઝાંપા સામે બે અ

યા

ુ ષ (૨૫ થી ૩૦ વષના આશરાનાં) ભેગામળ

િવનોદભાઇનાં

ખ સામાંથી રોકડ િપયા ૨૫૦૦/-, સેમસંગ મોબાઇલ, મોટર સાયકલ અને એ.ટ .એમ.સે ટરમાંથી િપયા
૪૦૦/- ઉપાડ લઇ,

ુલ

િપયા ૨૪,૯૦૦/- મતાની

ટંુ કર નાસી ગયા છે . આ

ુ
નાની
તપાસ

પો.સ.ઇ. ી એસ.ડ .રાતડા ચલાવે છે .
ચોર ઃનરોડા : મે લભાઇ
ુ

સમાચાર યાદ નં.૬૧/૧૫
રામભાઇ દસાઇ (રહ.વસંતનગરનાં છાપરાં, ભા યોદય હોટલ પાછળ, ઠ રનગર,

નરોડા) એ નરોડા પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે . તા.૭/૧/૧૫ નાં કલાક ૨/૦૦ થી ૨/૩૦
વા યા દર યાન એક કાળા રં ગની ઇનોવા કાર( નો નંબર

ણવા મળે લ નથી) માં બેસી આવેલ અ

યા

ઇસમોએ મે લભાઇના
ઘર ન ક આવેલ શેડમાંથી ગાય- ૦૨, વાછડ -૦૨ કમત િપયા ૯૨,૦૦૦/- ચોર
ુ
કર , કારમાં ભર લઇ ગયા હતા. આ

ુ
નાની
તપાસ પો.સ.ઇ. ી એચ.આર.વાઘેલા ચલાવે છે .

1

ુ ાઇ રબાર (રહ.રબાર વાસ, હાટક ર બસ ટ ડ સામે, અમરાઇવાડ ) એ ઓઢવ
ઓઢવ : અિનલભાઇ વા ભ
પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે . તા.૭/૧/૧૫ બપોરનાં ૩/૪૦ વા યાનાં
ુ કાનનાં કાઉ ટર પાસે પોતાની બેગ ક

ટશનર
હતા,

કાઉ ટર નીચે

ગઇ હતી. આ

માં બેલે સ ુ પનો તેમજ રોકડ િપયા ૯૦,૦૦૦/- ભરલ

કુ ઉભા હતા દર યાન કોઇ અ ણી ય ત અિનલભાઇની બેગની ચોર કર લઇ

ુ
નાની
તપાસ મ.સ.ઇ. ી આર.આર.વાઘેલા ચલાવે છે .

વાહન ચોર ઃઅમરાઇવાડ :

ુ
માર
ઓઢવ આદશ

સમાચાર યાદ નં.૬૨/૧૫
ુ
ુ
ભાઇ
જગદ શભાઇ ખટ ક(મારવાડ ) (રહ.સંજયચોક, શંકર રની
ચાલી, નાગરવેલ,

અમરાઇવાડ ) એ અમરાઇવાડ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૬/૧/૧૫ રાતના ૧૧/૦૦
ુ
માર
પોતાના ઘર ન ક બોલેરો પીકઅપ ગાડ નંબર

વા યાના

૩,૫૦,૦૦૦/- પાક કર હતી.
ચોર કર લઈ ગઇ છે . આ

.૦૧.ડ .ટ .૫૧૯૩ કમત

િપયા

ની કોઇ અ ણી ય ત તા.૭/૧/૧૫ સવારના ૪/૩૦ વા યા દર યાન

ુ
નાની
તપાસ અમરાઇવાડ પોલીસ ચલાવે છે .

આ મહ યાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૬૩/૧૫

નરોડા : જશિવરિસહ હરવાનિસહ મહરા (ઉ.વ.૨૧)(રહ.અ ર

ુ ષો મ બસ ટ ડ, ઓઢવ) તથા િ યંકા

ુ
રશભાઇ
(ઉ.વ.૨૦)(રહ.જનતાનગર, િનકોલ રોડ, ઓઢવ) તા.૭/૧/૧૪ સાંજના ૭/૦૦ વા યાના

ુ
માર

અગ ય કારણસર નરોડા, હોટલ ચં િવલાસ નાં મ નંબર ૨૧૧ માં ઝેર દવા પી ગયા બાદ, પંખા સાથે
ુ પ ો બાંધી બંને જણાએ ગળે ફાસો ખાઇ આ મહ યા કર હતી. આ
નોધી આ

ગે નરોડા પોલીસે અક માત મોત

ગેની તપાસ પો.સ.ઈ. ી એન.ડ .અસાર ચલાવે છે .

કાગડાપીઠ : હરલબહન રમેશભાઇ ઠાકોર (ઉ.વ.૧૭)(રહ.પીરાવાળ ચાલી, બોરડ મીલ કં પાઉ ડ, રાય રુ
દરવા

બહાર) એ તા.૭/૧/૧૫ સાંજના ૪/૦૦ વા યા પહલા કોઇપણ સમયે કોઇ અગ ય કારણસર

પોતાના ઘર ગળે ફાસો ખાઇ આ મહ યા કર હતી. આ

ગે કાગડાપીઠ પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ગેની તપાસ પો.સ.ઈ. ી બી.એલ.રોહ ત ચલાવે છે .

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