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.૨૪/૦૭/૨૦૧૭ સોમવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર

નશાબં ધી તથા

ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયા :-

સમાચાર યાદ નં.૧૫૦૪/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબં ધી ધારા હઠળ ૩૦ કસ કર ૨૭ ય તઓને ઝડપી, ૧૨૬ લીટર
દશી દા , ૧૦૦ બોટલ

લીશ દા , ૪૮ બયર ટ ન, ૧

ુ ગાર ધારા હઠળ ૪ કસ કર ૨૮
સાધનો કબ

ૂ ટર અને ૧ ર ા કબ

ય તઓને ઝડપી રોકડ

કર હતી. તેમજ

િપયા ૧,૧૪,૩૫૦/- અને

ુ ગારના

કયા હતા.

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૫૦૫/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧

ુ જબ

ુ લ ૧૨૯ ય તઓની અટકાયત કર હતી.

ઠગાઈઃમાધવ ુ રાઃ

સમાચાર યાદ નં.૧૫૦૬/૧૭
તીક

ુ નીલભાઈ શાહ (ઉ.વ.૨૮) (રહ. શા ત

રાણીપ) નરોડા મે કો શાયોના એ ટટસી-૩
કંપનીમાં તેઓ ઓનલાઈન શોપ ગથી
પહોચાડવા ુ ં કામ કર છે
મોબાઈલ ફોન નં ગ-૯
વા યાના

લેટ અનમોલ બં ગલોઝ સામે

ુ કન એ સ ેસ કંપનીમાં મેનેજર તર ક નોકર કર છે

ાહકોના ઓડર

ુ જબ મોબાઈલ ફોન

કામના ભાગ પે કપનીમાં કામ કરતો રા ુ લ
ુ ં પાસલ

કમત

ુ

ાહકોના સરનામા ઉપર
પિત

ુ દ ુ દ કંપનીના

િપયા ૧,૫૩,૦૬૩/- તા.૨૮/૩/૧૭ બપોરના ૧/૦૦

ુ માર શાહ બાગ િશલાલેખ ટાવરના પાછળના ભાગેથી આરોપી જયપાલિસહ બારોટ

રહ.બારોટ હાઉસ એ ડ સનસાઈન કં

શન કંપની હવમોર પાલરની બા ુ માં ર વર ટપાક સામે

શાહ બાગ) ને આપવા ગયા હતા યાર જયપાલિસહ અને અ ય એક

ુ ષ રા ુ લને િવ ાસમાં લઈ

મોબાઈલ ફોનના પૈસા આ ુ તેમ કહ મેઘાણીનગર મે ટલ બાર

ુ ધી લઈ જઈ નજર

છે તરપ ડ કર મોબાઈલ ુ પાસલ લઈ પલાયન થઈ ગયા હતા. આ
તા.૨૩/૭/૧૭ નારોજ માધવ ુ રા પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી છે. આ

ગેની ફર યાદ

ુ કવી

તીક શાહ

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી

વી.એમ.ઝાલા ચલાવે છે .
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ઘરફોડઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૫૦૭/૧૭

સરખેજઃ મ ુ રભાઈ

ુ યકા ત પરમાર (રહ. િશવનગર રો હાઉસ સહવાસ એપાટમે ટની બા ુ મા

વરાજપાક વેજલ ુ ર) એ સરખેજ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૨૨/૭/૧૭ રાતના
૮/૦૦ થી તા.૨૩/૭/૧૭ સવારના ૧૦/૩૦ વા યા દર યાન મેલડ
પાઈ સની ઓફ સના શટર તોડ ટબલના
કર લઈ ગઈ છે . આ

કો લે મા આવેલ ર ા

ોવરમાથી રોકડ િપયા ૪૫,૦૦૦/- અ ણી ય ત ચોર

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી એ.બી.ચૌધર ચલાવે છે .

સોનાની ચેઈન ખેચી લઈ ગયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૫૦૮/૧૭

સે ટલાઈટઃ ન ુ લભાઇ ન ુ ભાઇ મી ા (ઉ.વ.૫૪) (રહ. અશોકનગર સોસાયટ ગેટ નં બર-૨ જોધ ુ ર
સેટલઈટ) તા.૨૩/૭/૧૭

કલાક ૮/૧૫ સેટલાઇટ

ેરણાતીથ દરાસર પાસે આવેલ એ ીસ બકની

સામેથી પસાર થઈ ર ા હતા યાર એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ (૨૫ થી ૩૦ વષના આશરાના)
બે

ુ ષ ન ુ લભાઈ મી ાના ગળામાં થી સોનાની ચેઈન કમત

નાસી ગયા હતા. આ

િપયા ૨૭,૦૦૦/- ખેચી તોડ લઈ

ગેની ફર યાદ ન ુ લભાઈ મી ાએ સેટલાઈટ પોલીસ

નોધાવી છે આ

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી એમ.બી.ઝાલા ચલાવે છે .

મકાનની છત

ુ ટ પડતા

ૃ -ુ ઃ

ટશન ખાતે ફર યાદ

સમાચાર યાદ નં.૧૫૦૯/૧૭

ખાડ યાઃ ખાડ યા ફતાશા પોળ ગાં ધી રોડ ખાતે રહતા રા ુ ભાઇ કાળાભાઇ ઠાકોર તા.૨૪/૦૭/૧૭
નારોજ તેમના પર વાર સાથે પોતાના ઘર રા ે
વરસાદના કારણે મકાનની છત

ુ તા હતા યાર કલાક ૩/૩૦ વા યાના

ુ માર

ુ ટ પડતા દટાઈ જતા રા ુ ભાઈને ગં ભીર ઈ ઓ થતા સારવાર માટ

વા.સા.હો પીટલમાં દાખલ કરવામાં આ યા હતા જયાં સારવાર દર યાન તેમ ુ ં
ગે ખાડ યા પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ૃ

ુ િનપજ ું .હઆુ

ગેની તપાસ પો.સ.ઈ. ી એમ.એચ. યાસ ચલાવે છે .

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

2

