જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૧૧/૦૨/૨૦૧૭ શિનવાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા

ુ ગારધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૯૦/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૨૯ કસ કર , ૨૭ ય તઓને ઝડપી, ૧૫૮ લીટર
દશી દા , ૩૦ બોટલ

લીશ દા , ૧ બયર ટ ન અને ૧ કાર કબ

૩ કસ કર ૭૫ ય તઓને ઝડપી, રોકડ િપયા ૨,૪૪,૬૪૩/- અને

કર હતી. તેમજ

ુ ગાર ધારા હઠળ

ુ ગારના સાધનો કબ

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

કયા હતા.

સમાચાર યાદ નં.૨૯૧/૧૭

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

ોહ .૯૩

જ
ુ બ

ુલ

જ
ુ બ ૫ ય તઓની અટકાયત કર હતી.

ઘરફોડઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૯૨/૧૭

આઈડ સી વટવાઃ મનીષભાઈ
વાસણા) એ તા.૧૦/૨/૧૭ નારોજ

ણ
ુ વંતભાઈ ચાંપાનેર (રહ. વ તીક એપાટમે ટ એકતા ટાવર સામે
આઈડ સી વટવા પોલીસ

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક

તા.૨૮/૧/૧૭ કલાક ૧૨/૦૦ થી તા.૫/૨/૧૭ કલાક ૧૧/૦૦ વા યા દર યાન
ફઝ-૧ ખાતે આ ફા ઈ ડ

ઝ નામની કંપનીના દરવા

ુ તા

.આઈ.ડ .સી.વટવા

તોડ અ ણી ય ત કં પનીમાં

કર એસીડ કમત િપયા ૧,૮૫,૦૦૦/- મતાની ચોર કર લઈ ગઈ છે . આ

વેશ

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી

એમ.એમ.ઠાકોર ચલાવે છે .

ઘાટલોડ યાઃ જયદ પભાઇ કરશનભાઇ વાઢર (રહ. શશીતા એપાટમે ટ આઈ.ઓ.સી.પે ોલપંપની ગલીની
સામે મેમનગર) એ ઘાટલોડ યા પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૪/૨/૧૭ બપોરના
૨/૦૦ થી સાંજના ૫/૦૦ વા યા દર યાન પોતાના મકાનના દરવા
ઘરમાં

વેશ કર લેપટોપ કમત

ચોર કર લઈ ગઈ છે . આ

િપયા ૧૫,૦૦૦/-, રોકડ

ુ તા

તોડ અ ણી ય ત

િપયા ૨૦,૦૦૦/- અને જ ર કાગળોની

ન
ુ ાની તપાસ મ.સ.ઇ. ી નર િસહ બળવંતિસહ ચલાવે છે .
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સોનાની ચેઈન ખેચી તોડ લઈ ગયાઃખોખરાઃ સોનલબહન

સમાચાર યાદ નં.૨૯૩/૧૭

ભ
ુ ાષભાઇ પવાર (ઉ.વ.૧૫) (રહ. જયમંગલપાક િવ લ મંદ રની બા ુ મા હાટક ર

સકલ પાસે ખોખરા) તા.૧૦/૨/૧૭ બપોરના ૧/૦૦ વા યાના

મ
ુ ાર હાટક ર રોડ ઉપર આવેલ

ન

મંદ રથી આગળ શાકમાકટ ન કથી ચાલતા પસાર થઈ ર ા હતા યાર (૨૦ થી ૨૫ વષના આશરાના)
ણ અ

યા છોકરાઓ પૈક એક છોકરાએ સોનલબહનના ગળામાંથી સોનાની ચેઇન કમત

૨૦,૦૦૦/- ખેચી તોડ લઈ

ણેય નાસી ગયા હતા. આ

પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ

ગેની ફર યાદ સોનલબહન પવાર ખોખરા

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી એસ.સી.પટલ ચલાવે છે .

વાહન ચોર ઃરામોલઃ

સમાચાર યાદ નં.૨૯૪/૧૭

તમલભાઈ છ તરમલભાઈ ખટ ક (રહ. રામરાજયનગર ખટ ક ચાર ર તા રામોલ) એ

તા.૧૦/૨/૧૭ કલાક ૧/૦૦ વાગે ખટ ક ચાર ર તા કશરા ની
નંબર

િપયા

ુ કાન સામે પોતાની આયસર ગાડ

. .૧ બી.વી.૨૮૧૫ કમત િપયા ૩,૦૦,૦૦૦/- પાક કર હતી.

દર યાન થઈ હતી.

મા ૧૪ ટન ૪૦૫ કલો ામ લોખંડની

મતા ભરલ હતી. આ

ગેની ફર યાદ

ની ચોર કલાક ૫/૦૦ વા યા

ગલ પ ી કમત

િપયા ૪,૬૮,૮૨૨/-

તમલભાઈ ખટ ક રામોલ પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી છે. આ

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

સોલા હાઈકોટઃ ણ
ૃ ાલભાઇ ભોગીલાલ પંચાલ (રહ. તીથ િુ મ સોસાયટ નારોલ ગામ) એ તા.૯/૨/૧૭
સાંજના ૭/૩૦ વાગે સોલા હાઈકોટ સર વતી િવ ામં દર પાસે પા કગવાળ જ યામાં પોતાની હો ડા સીટ
કાર નંબર

. .૧ એચ.ડ .૪૨૭૦ કમત િપયા ૧,૦૦,૦૦૦/- પાક કર હતી.

વા યા દર યાન થઈ હતી. આ
નોધાવી છે. આ

ગેની ફર યાદ

ની ચોર રાતના ૮/૩૦

ૃણાલભાઇ પંચ ાલે સોલા હાઈકોટ પોલીસ ટશન ખાતે

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી એમ.એલ.રાજ ત
ુ ચલાવે છે .

આ મહ યાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૯૫/૧૭

માધવ ુરાઃ રાકશ બા ભ
ુ ાઈ સંઘવી (ઉ.વ.૩૧) (રહ.ફાઉ ટન લાઝા, લ મી િસનેમા પાસે, નવસાર ) એ
અગ ય કારણસર તા.૧૦/૨/૧૭ બપોરના ૩/૦૦ વા યા પહલા કોઈ પણ સમયે માધવ રુ ા જશરાજ
હોટલ બી

માળે

મ નંબર-૨૦૪ માં ઝેર દવા પી આ મહ યા કર હતી. આ

અક માત મોત નોધી આ

ગેની તપાસ હ.કો. ી ધમ િસહ

ગે માધવ ર
ુ ા પોલીસે

િવણિસહ ચલાવે છે.

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