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.૨૦/૦૭/૨૦૧૭

ુ વાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર

નશાબં ધી તથા

ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયા :-

સમાચાર યાદ નં.૧૪૭૬/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબં ધી ધારા હઠળ ૩૯ કસ કર ૩૬ ય તઓને ઝડપી, ૨૮૧ લીટર
દશી દા , ૪૮ બોટલ
હતી. તેમજ

લીશ દા , ૧૫ વાટર

લીશ દા , ૫૨ બયર ટ ન અને ૧ ર ા કબ

ુ ગાર ધારા હઠળ ૪ કસ કર ૧૭

ુ ગારના સાધનો કબ

ય તઓને ઝડપી રોકડ

કર

િપયા ૩૮,૦૧૦/- અને

કયા હતા.

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૪૭૭/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુ લ ૧૮૬ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ ૯૩

ુ જબ

ુ જબ ૧૬ ય તઓની અને પાસા હઠળ

૩ ય તની અટકાયત કર હતી.

ઘરફોડઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૪૭૮/૧૭

ઘાટલોડ યાઃ ક યપભાઇ જયં તીભાઇ પારખ (રહ. પારસમણી સોસાયટ
બા ુ માં ઘાટલોડ યા) એ ઘાટલોડ યા પોલીસ

ુ યનારાયણ સોસાયટ ની

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૧૮/૭/૧૭

બપોરના ૩/૩૦ થી તા.૧૯/૭/૧૭ કલાક ૧૦/૩૦ વા યા દર યાન પોતાના મકાનના દરવા નો
ન ુ ચો તોડ અ ણી ય ત ઘરમાં

વેશ કર સોનાના દાગીના અને રોકડ િપયા મળ

૧,૭૨,૦૦૦/- મતાની ચોર કર લઈ ગઈ છે .આ

વાડજઃ

ક

ુલ

િપયા

ુ નાની તપાસ પોસઇ ી એન.એલ.વાઘેલા ચલાવે છે .

કાશભાઈ ગોકલાણી (રહ. બંધનગર ફલેટ રાણીપ

ોસ રોડ) એ વાડજ પોલીસ ટશન

ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૧૮/૭/૧૭ રાતના ૧૦/૩૦ થી તા.૧૯/૭/૧૭ સવારના ૮/૪૫
વા યા દર યાન ઈ ડ યા ઓઈલ પે ોલ પં પની સામે જય
ુ કાનના દરવા ના તાળા તોડ અ ણી ય ત ુ કાનમાં
કર લઈ ગઈ છે . આ

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી

બે મોબાઈલ

વેશ કર

ટોર નામની પોતાની

િપયા ૮૨,૫૪૮/- મતાના ચોર

.બી. ુ બડ યા ચલાવે છે.
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સોનાની મં ગળ ુ /ચેઈન ખેચી તોડ લઈ ગયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૪૭૯/૧૭

સરદારનગરઃ ભગવતીબહન વા/ઓ રમેશભાઇ પટલ (ઉ.વ.૫૫) (રહ. ુ કન ર વર
બા ુ મા અવસર પાટ

ુ દશન

લેટની

લોટની પાછળ હાસોલ સરદારનગર) તા.૧૯/૭/૧૭ રાતના ૮/૪૫ વા યાના

ુ માર મહાલ મી સોસાયટ ના ગેટ સામેથી પસાર થઈ ર ા હતા યાર એક પ સર મોટર સાયકલ
ઉપર આવેલ બે

ુ ષ ભગવતીબહનના ગળામાં થી સોના ુ મં ગળ ુ

તોડ લઈ નાસી ગયા હતા. આ
ખાતે નોધાવી છે . આ

નરોડાઃ ઇલાબહન

ગેની ફર યાદ ભગવતીબહન પટલે સરદારનગર પોલીસ ટશન

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી પી. .ખરસાણ ચલાવે છે .
તે ભાઇ પટલ (ઉ.વ.૪૩) (રહ.ગોડ

તા.૧૯/૭/૧૭ સાં જના ૭/૦૦ વા યાના

પાક સોસાયટ ગૌતમ ફલેટ સામે નરોડા)

ુ માર પિત સાથે વાગત એપાટમે ટના ગેટ આગળથી પસાર

થઈ ર ા હતા યાર એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે
કમત

કમત િપયા ૫૭,૦૦૦/- ખેચી

ુ ષ ઈલાબહનના ગળામાં થી સોનાની ચેઈન

િપયા ૨૫,૦૦૦/- ખેચી તોડ લઈ નાસી ગયા હતા. આ

નરોડા પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી

ું ટની ફર યાદઃવટવાઃ

ગેની ફર યાદ ઈલાબહન પટલે
.ડ .પરમાર ચલાવે છે .

સમાચાર યાદ નં.૧૪૮૦/૧૭

ુ ળાભાઇ નગાભાઇ માળ (ઉ.વ.૨૮) (રહ.માળ વાસ ૃપાનગર પાટણ હાઇવે તા-ડ સા

લો-

બનાસકાઠા) એ વટવા પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૧૮/૭/૧૭ રાતના ૧૦/૪૫
વા યાના

ુ માર ૨૧૫૧ નં બરની ર ામાં બેસી પસાર થઈ ર ા હતા યાર ર ા ચાલકની મદદગાર થી

ર ામાં બેઠલ

ુ ષે ર ા નારોલ સકલથી જતાં પીરાણા ટોલનાકા ચાર ર તાની ડાબી બા ુ એ અ ણી

ગલીઓમાં લઈ જઈ છર બતાવી છર માર દવાની ધમક આપી મારા-માર કર બળજબર

ુ વક

ુ ળાભાઈ પાસેથી િપયા ૧૦,૦૦૦/- અને નો કયા કંપનીનો મોબાઇલ ફોન કમત િપયા ૫૦૦/- મળ
ુલ

િપયા ૧૦,૫૦૦/- મ ાની

ટું કર

નાસી ગયા હતા. આ

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી

એસ.એ.ગો હલ ચલાવે છે .

વાહન ચોર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૪૮૧/૧૭

ઘાટલોડ યાઃ મહ ભાઇ પોપટલાલ ભાવસાર (રહ. મ ુ વન રો-હાઉસ ક.ક.નગર રોડ ઘાટલોડ યા) એ
તા.૯/૭/૧૭ રાતના ૧૧/૪૫ વાગે રહણાં ક ન ક પોતાની અમેઝ ટ ી નં બર
કમત

િપયા ૧,૭૫,૦૦૦/- પાક કર હતી.

દર યાન થઈ હતી. આ

૦૧ ડ ઝેડ ૭૩૫૨

ની ચોર તા.૧૦/૭/૧૭ સવારના ૯/૩૦ વા યા

ગેની ફર યાદ મહ ભાઇ ભાવસાર તા.૧૯/૭/૧૭ નારોજ ઘાટલોડ યા

પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી

ૃ ણનગરઃ દનેશ ુ માર ગીરધરભાઈ

.એલ.પાટ લ ચલાવે છે .

પિત રહ મનં ૭૧ અ બાલાલ પાક સોસા સ વ શારદા ની

સામે ઉમા હો પી ની બા ુ મા િનકોલ નરોડા રોડ નવા નરોડા) એ તા.૧૮/૭/૧૭ રાતના ૧૧/૦૦ વાગે
રહણાં ક ન ક પોતાની ઈનોવા
પાક કર હતી.

૨૭ બીઈ ૧૩૦૪ કમત િપયા ૧૬,૦૦,૦૦૦/-

ની ચોર તા.૧૯/૭/૧૭ સવારના ૬/૦૦ વા યા દર યાન થઈ હતી. આ

ફર યાદ દનેશ ુ માર
હ.કો. ી

ટા કાર નં બર

પિતએ

ૃ ણનગર પોલીસ

ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ

ગેની

ુ નાની તપાસ

તે િસહ યાનિસહ ચલાવે છે .

2

આ મહ યાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૪૮૨/૧૭

રવર ં ટ વે ટઃ પરશ ુ માર

ૂળ

ુ માર કાપડ યા (ઉ.વ.૩૩) (રહ. નવી ર ૂ લની ચાલી અ ૃતનગર

સોસાયટ િવભાગ-૧ સામે બહરામ ુ રા) એ અગ ય કારણસર તા.૧૯/૭/૧૭ સાં જના ૬/૦૦ વા યા
પહલા લ બઝાર પાસે જમાલ ુ ર

ીજ નીચે નદ માં ુ બી જઈ આ મહ યા કર હતી. આ

વે ટ પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ગેની તપાસ હ.કો. ી જગદ શચં

ગે રવર ંટ

આ મારામ ચલાવે છે .

રવર ં ટ ઈ ટઃ અરજનદાસ સેવકરામ કોકાણી (ઉ.વ.૮૫) (રહ.આનદની ગલી ઠ રનગર બા ુ નગર)
એ બમાર થી કંટાળ તા.૧૯/૭/૧૭ બપોરના ૪/૦૦ વા યા પહલા ઇ ી ીજ નીચે નદ માં
આ મહ યા કર હતી. આ
હ.કો. ી

ગે રવર ંટ ઈ ટ પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ગેની તપાસ

િવણભાઇ અરખાભાઇ ચલાવે છે .

ગાયકવાડ હવે લીઃ હમલ

ુ નીલાલ

પિત (મારવાડ )

(ઉ.વ.૨૮) (રહ. જમાલ ુ ર જગ ાથ

મં દરની ચાલી) એ બમાર થી કંટાળ તા.૧૯/૭/૧૭ બપોરના ૧/૦૦ વા યાના
પં ખાના

ુ બી જઈ

ુ કમાં કબલ બાં ધી ગળે ફાં સો ખાઇ આ મહ યા કર હતી. આ

અક માત મોત નોધી આ

ગેની તપાસ પો.સ.ઇ.

ી

ુ માર પોતાના ઘર

ગે ગાયકવાડ હવેલી પોલીસે

.એ. રાઠવા ચલાવે છે .

દાણીલીમડાઃ િશતલબહન ડો/ઓ દનેશભાઇ પરમાર (ઉ.વ.૨૨) (રહ. સાઇડ એ ડ સિવસના મકાન
પાં ચપીરની દરગાહ સામે દાણીલીમડા) એ બમાર થી કંટાળ તા.૧૯/૭/૧૭ સાં જના ૭/૦૦ વા યાના
ુ માર પોતાના ઘર પં ખાના

ુ કમાં

ુ પ ો બાં ધી ગળે ફાં સો ખાઇ આ મહ યા કર હતી. આ

દાણીલીમડા પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ગેની તપાસ પો.સ.ઇ.

ગે

ી એન.એસ.પરમાર ચલાવે છે .

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