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.૧૯/૦૭/૨૦૧૭

ુ ધવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર

નશાબં ધી તથા

ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયા :-

સમાચાર યાદ નં.૧૪૬૮/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબં ધી ધારા હઠળ ૩૯ કસ કર ૩૫ ય તઓને ઝડપી, ૪૬૨ લીટર
દશી દા , ૯૭ બોટલ
કયા હતા. તેમજ

લીશ દા , ૪૭૯ વાટર

લીશ દા , ૩૨૬ બયર ટ ન અને ૨

ૂ ટર કબ

ુ ગાર ધારા હઠળ ૪ કસ કર ૧૪ ય તઓને ઝડપી રોકડ િપયા ૧૦,૦૭૦/- અને

ુ ગારના સાધનો કબ

કયા હતા.

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૪૬૯/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુ લ ૧૫૬ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ ૯૩

ુ જબ

ુ જબ ૧૧ ય તઓની અને પાસા હઠળ

૧ ય તની અટકાયત કર હતી.

ઘરફોડઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૪૭૦/૧૭

સરખેજઃ રવાભાઈ મલાભાઈ મકવાણા (રહ. હર વીલા સોસાયટ બાપા સીતારામ મ ુ લી પાછળ ધોળકા
રોડ આનં દ આ મ પાછળ નવી ફતેવાડ સરખેજ) એ સરખેજ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી
છે . ક તા.૧૭/૭/૧૭ કલાક ૧૧/૦૦ થી તા.૧૮/૭/૧૭ કલાક ૮/૦૦ વા યા દર યાન પોતાના
મકાનના દરવા
કમત

ુ તા

તોડ અ ણી ય ત ઘરમાં

િપયા ૪૨,૦૦૦/- મતાની ચોર

કર

વેશ કર સોના-ચાં દ ના દાગીના મળ

લઈ ગઈ છે .

આ

ુલ

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી

એ.બી.ચૌધર ચલાવે છે .

સોલા હાઈકોટઃ િવરલ ુ માર

તે

ુ માર પટલ (રહ. શાયોના તીથ આઇ.ડ .પટલ

ુ લ પાસે સોલા)

એ તા.૧૮/૭/૧૭ નારોજ સોલા હાઈકોટ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે . ક તા.૨૮/૬/૧૭
કલાક ૮/૦૦ થી તા.૧૫/૭/૧૭ કલાક ૬/૦૦ વા યા દર યાન પોતાના મકાનના દરવા
તોડ અ ણી ય ત ઘરમાં
કર લઈ ગઈ છે . આ

વેશ કર સોનાના દાગીના કમત

ુ હ ડલ

િપયા ૧,૩૪,૦૦૦/- મતાની ચોર

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી એમ.એલ.રાજ ુ ત ચલાવે છે .

1

સોનાની ચેઈન ખેચી તોડ લઈ ગયાઃસરદારનગરઃ
ફલેટની સામે
વા યાના

યાબહન વા/ઓ નર

સમાચાર યાદ નં.૧૪૭૧/૧૭
ચોઈથા (ઉ.વ.૩૩) (રહ. ભા યોદય સોસાયટ

જલી ટોરની ગલીમાં બં ગલા એર યા

સરગમ

ુ બેરનગર) તા.૧૮/૭/૧૭ સવારના ૭/૦૦

ુ માર સરગમ લેટ ન કથી પસાર થઈ ર ા હતા યાર એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ

(૨૦ થી ૨૫ વષના આશરાના) બે

ુ ષ

યાબહનના ગળામાં થી સોનાની ચેઈન કમત

૪૦,૦૦૦/- ખેચી તોડ લઈ નાસી ગયા હતા. આ
પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ

ગેની ફર યાદ

યાબહન ચોઈથાએ સરદારનગર

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી પી. .ખરસાણ ચલાવે છે .

શહરકોટડાઃ જયો સનાબહન વા/ઓફ મહ ભાઇ પરમાર (ઉ.વ.૫૦) (રહ. મ
સકલ સરસ ુ ર) તા.૭/૭/૧૭ રાતના ૯/૪૫ વા યાના

ુ ર ની ચાલી ઇટવાડા

ુ માર સરસ ુ ર બાલાપીર દરગાહ ન કથી

પસાર થઈ ર ા હતા યાર એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે
સોનાનો દોરો કમત

ુ ષ જયો સનાબહન ગળામાં થી

િપયા ૨૭,૦૦૦/- ખેચી તોડ લઈ નાસી ગયા હતા. આ

જયો સનાબહન પરમાર તા.૧૮/૭/૧૭ નારોજ શહરકોટડા પોલીસ
ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી

િપયા

ગેની ફર યાદ

ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ

.એ.બારોટ ચલાવે છે .

ચોર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૪૭૨/૧૭

બા ુ નગરઃ કંચનબહન વા/ઓ યોગે ભાઈ

ઠવા (ઉ.વ.૬૭) (રહ. અલકા ુ ર સોસાયટ િનકોલ ગામ

રોડ) એ બા ુ નગર પોલીસ

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે . ક તા.૧૭/૭/૧૭ સાં જના ૫/૩૦

વા યાના

ુ રધારા સોસાયટ થી એ ોચ હવેલી મં દર

ુ માર બા ુ નગર

ુ સાફર દર યાન ર ા ચાલકની મદદગાર થી ર ામાં બેઠલ બે
નજર

ુ ધી શટલ ઓટો ર ાની

ુ ષ અને એક

ીએ કંચનબહનની

ુ કવી કંચનબહને પહરલ સોનાની બં ગડ કમત િપયા ૧૮,૦૦૦/- મતાની કાઢ લઈ ચોર કર

લીધી હતી. આ

ુ નાની તપાસ મ.સ.ઇ. ી મ ુ રભાઈ ફતાભાઈ ચલાવે છે.

વાહન ચોર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૪૭૩/૧૭

ઓઢવઃ કાન ભાઇ મહાદવભાઇ દસાઇ (રહ.ભવનીનગર ટકરા ઉપર રબાર વસાહત પાસે સી.એમ.સી
વેરો ઓઢવ) એ તા.૧૧/૭/૧૭ રાતના ૧૦/૩૦ વાગે રહણાં ક ન ક પોતાની બોલેરો પીકઅપ ગાડ
નં બર

૨૭ એ સ ૯૦૩૯ કમત િપયા ૫,૫૦,૦૦૦/- પાક કર હતી.

સવારના ૭/૦૦ વા યા દર યાન થઈ હતી. આ
ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ

ગેની ફર યાદ કાન ભાઈ દસાઈએ ઓઢવ પોલીસ

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી એ.ડ .ભ ચલાવે છે .

આ મહ યાઃરામોલઃ કલાશબહન વા/ઓ

ની ચોર તા.૧૨/૭/૧૭

સમાચાર યાદ નં.૧૪૭૪/૧૭
ુ પે િસહ વાધેલા (ઉ.વ.૩૬) (રહ. િશવપાક સોસાયટ રામરાજયનગર

વ ાલ) એ અગ ય કારણસર તા.૧૮/૭/૧૭ સવારના ૮/૦૦ થી બપોરના ૩/૩૦ વા યા દર યાન
પોતાના ઘર ગળે ફાં સો ખાઈ આ મહ યા કર હતી. આ

ગે રામોલ પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ગેની તપાસ પો.સ.ઈ. ી પી.ડ .સોલં ક ચલાવે છે .

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

2

