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.0૨/૦૯/૨૦૧૭ શિનવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર

નશાબં ધી તથા

ુ ગારધારા હઠળ ઝડપાયા :-

સમાચાર યાદ નં.૧૭૭૦/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબં ધી ધારા હઠળ ૩૯ કસ કર , ૩૨ ય તઓને ઝડપી, ૩૪૯ લીટર
દશી દા , ૫૬ બોટલ

લીશ દા , ૨૩

વાટર

લીશ દા

ુ ગારધારા હઠળ ૨ કસ કર , ૪ ય તઓને ઝડપી રોકડ
કબ

અને ૧ ર ા કબ
િપયા ૧૯૦૦/- અને

કર હતી. તેમજ
ુ ગારનાં સાધનો

કયા હતા.

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૭૭૧/૧૭

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

ુ જબ

ુ લ ૧૦૧ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ પાસા હઠળ ૫ ય તઓની અટકાયત કર હતી.

નજર

ુ કવી ચોર :-

સમાચાર યાદ નં.૧૭૭૨/૧૭

વે જલ ુ રઃ પા લબહન વા/ઓફ નિવનભાઈ મહતા (રહ. જય
પાછળ

બે સોસાયટ િવ ાિમ ી સોસાયટ

વરાજ પાક વેજલ ુ ર) તા.૨૯/૮/૧૭ કલાક ૧૦/૦૦ વા યાના

ુ માર વેજલ ુ ર િવ ાિમ ી

સોસા થી પાલડ ધરણીધર જવા માટ શટલ ઓટો ર ામાં બેસી જઈ ર ા હતા યાર ર ા ચાલકની
મદદગાર થી ર ામાં બેઠલ
મં ગળ ુ

ણ

ુ ષોએ પા લબહનની નજર

કમત િપયા ૪૫,૦૦૦/- ચોર કર લીધી હતી. આ

ુ કવી પા લબહનના ગળામાંથી સોના ુ
ગેની ફર યાદ પા લબહન મહતાએ

તા.૧/૯/૨૦૧૭ નારોજ વેજલ ુ ર પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી છે. આ

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી

સી.એમ ભ ી ચલાવે છે .
ૃ ણનગરઃ તેજસ હસ ુ ખભાઇ પટલ (રહ.મા િત આ
સાં જના ૬/૦૦ વા યાના

ુજ
ં

લેટ સરગાસણ ગાંધીનગર) તા.૧/૯/૧૭

ુ માર િવજય પાક બસ ટ ડ ન કથી પોતાની કાર લઈ પસાર થઈ ર ા

હતા યાર બે મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે

ુ ષો તેજસ પટલની નજર

ુ કવી કારમાંથી લેપટોપ

કમત િપયા ૧૮,૦૦૦/- અને રોકડ િપયા ૧,૮૬,૦૦૦/- સાથેની બેગ ચોર કર લઈ ગયા હતા. આ
ગેની ફર યાદ તેજસ પટલે

ૃ ણનગર પોલીસ

ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ

ુ નાની તપાસ

પો.સ.ઈ. ી ડ .વી.ખરાડ ચલાવે છે .
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ુ ં ટની ફર યાદઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૭૭૩/૧૭

રામોલઃ હર પાલિસહ સ/ઓ ગ
રાજપીપળા

િસહ

તે રાઠોડ (ઉ.વ.૧૮) (રહ. રાજવં થ પેલેસ ર સોટ

-નમદા) એ તા.૧/૯/૧૭ નારોજ રામોલ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક

હર પાલિસહ રાઠોડ તથા હર પાલિસહના િમ
ગતરાડ ગામ તરફ જવાના

તા.૨૯/૮/૧૭ રાતના ૯/૪૫ વા યાના

ુ માર

રોડ ઉપર માટ ખાઇ A.M.T.S બસ ટ ડની થોડા આગળ જમણી બા ુ

કાચા ર તા પરથી શટલ ઓટો ર ામાં બેસી પસાર થઈ ર ા હતા યાર ર ા ચાલકની મદદગાર થી
ર ામાં બેઠલ એક

ુ ષે હર િસહના િમ ને ચ

જણાવી બ ે પાસેથી

બે લેપટોપ કમત

ુ બતાવી તેની પાસે

કાં ઈ હોય તે આપી દવા ુ

િપયા ૪૦,૦૦૦/-, બે મોબાઈલ ફોન કમત

િપયા

૧૬,૫૦૦/- અને રોકડ િપયા ૧૦,૫૦૦/- મેળવી લઈ ર ામાં થી ઉતાર નાસી ગયા હતા. આ

ુ નાની

તપાસ પો.સ.ઈ. ી એચ.બી.બાલીયા ચલાવે છે .

આ મહ યા :-

સમાચાર યાદ નં.૧૭૭૪/૧૭

ગાયકવાડ હવે લીઃ નનીબહન હ રાભાઇ પરમાર (ઉ.વ.૮૦) (રહ,હ ુ માન વાસ રાયખડ) એ બીમાર થી
કંટાળ તા.૩૧/૮/૧૭ કલાક ૧૨/૦૦ વા યાના

ુ માર પોતાના ઘર પોતાની

સળગી ગયા હતા. સારવાર માટ વા.સા.હો પીટલમાં દાખલ કરવામાં આ યા હતા.
નારોજ સારવાર દર યાન
આ

ૃ

ુ િનપજ ું હ. આ
ુ

તે કરોસીન છાં ટ
યાં તા.૧/૯/૧૭

ગે ગાયકવાડ હવેલી પોલીસે અક માત મોત નોધી

ગેની તપાસ પો.સ.ઇ. ી ક.એસ.ડામોર ચલાવે છે .

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