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.૨૪/૦૯/૨૦૧૭ રિવવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર

નશાબં ધી અને

ુ ગારધારા હઠળ ઝડપાયા :-

સમાચાર યાદ નં.૧૯૩૨/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબં ધી ધારા હઠળ ૩૫ કસ કર , ૩૦ ય તઓને ઝડપી, ૨૪૬ લીટર
દશી દા કબ

કય હતો. તેમજ

૧૦,૨૭૦/- અને

ુ ગારધારા હઠળ ૦૧ કસ કર , ૦૧ ય તને ઝડપી, રોકડ િપયા

ુ ગારનાં સાધનો કબ

કયા હતા.

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૯૩૩/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુ લ ૬૭ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ ૯૩

ુ જબ

ુ જબ ૦૬ ય તઓની અટકાયત કર

હતી.

ઘરફોડ :-

સમાચાર યાદ નં.૧૯૩૪/૧૭

વટવા : હાદ કભાઇ રમેશચં

જોષી (ઉ.વ.૩૨)(રહ,ઓમશાં િત રો-હાઉસ & બં લોઝ અયો યા

એપાટમટની બા ુ માં કનાલરોડ વટવા) એ વટવા પોલીસ

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક

તા.૧૬/૦૯/૧૭ રાતનાં ૧૨/૦૦ થી તા.૧૭/૯/૧૭ ના કલાક ૬/૪૫ વા યા દર યાન પોતાના
મકાનની બા કનીમાં થી અ ણી

ય ત મકાનમાં

સોનાની પેડલ સાથેની ચેઇન મળ

વેશ કર , મકાનમાં થી મોબાઇલ નં ગ-૨ અને

ુ લ કમત િપયા ૨૯,૦૦૦/- મતાની ચોર કર લઇ ગઇ છે . આ

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી સવલ સ કોડ નાઓ ચલાવે છે .

ચોર :-

સમાચાર યાદ નં.૧૯૩૫/૧૭

નરોડા : માનિસગ લાલચં દ ચૌહાણ (ઉ.વ.૪૭)(રહ,િવ-૧૦ પા નાથ ટાઉનશીપ નવા નરોડા) એ
નરોડા પોલીસ
ુ માર જય

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૧૩/૦૯/૧૭ નાં કલાક ૧૧/૩૦ વા યાનાં

બે ગેરજ, ગેલે ી િસનેમાની સામે થી

ુ ભાષ ટ

ટોલ આવતી વખતે ર તામાં માનિસગ

નાઓ ચા પીવા ઉભા હતા દર યાન કોઇ અ ણી ય ત તેમની બાઇકની ડક મા
રોકડા

િપયા ૭૫૦૦૦/- તથા બી

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી

ુ કલ બેગ ક

મા

જ ર દ તાવેજો હતા તે બેગની ચોર કર લઇ ગઇ છે . આ

.ડ .પરમાર ચલાવે છે .

1

વાહન અક માતમાં
“ ”

ાફ ક પોલીસ

ૃ

ુ :-

સમાચાર યાદ નં.૧૯૩૬/૧૭

ટશન : શૈલેશભાઇ રમેશભાઇ પટલ (ઉ.વ.૨૮)(રહ,માનસરોવર સોસાયટ ,

આયોજનનગર, વં દમાતરમ રસીડ સી લેટની પાછળ, વટવા

.આઇ.ડ .સી.) એ “ ”

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૨૪/૦૯/૧૭ નાં કલાક ૧૧/૧૫ વા યાનાં

ાફ ક પોલીસ
ુ માર હાથીજણ

સકલથી અસલાલી જવાના રોડ ઉપર આવેલ મા ુવાટ કા લેટની સામે રોડ ઉપર આઇશર ગાડ નં બર
.૨૭. .ુ ૦૬૬૪ ના અ

યા ચાલક પોતાની ગાડ

શૈલેશભાઇનો ભાણીયો હાદ ક
થતાં હાદ ક ુ ં થળ ઉપર

ૃ

તે
ુ િનપ

ુ રઝડપે અને ગફલતભર ર તે ચલાવી લાવી,

ુ માર પટલ (ઉ.વ.૦૬) ને ટ ર મારતાં, શર ર ગં ભીર ઇ ઓ
ુ છે . આ

ુ નાની તપાસ પો.ઇ. ી એન.ક.ગો વામી ચલાવે છે .

આ મહ યા :.આઇ.ડ .સી.વટવા :

સમાચાર યાદ નં.૧૯૩૭/૧૭
િવનોદભાઈ

ચમનભાઈ

વાણીયા

(ઉ.વ.૨૨)(રહ,ગોપાલ ૃ ણ

કોલોની

જશોદાનગર) એ કોઈ અગ ય કારણસર તા.૨૩/૦૯/૧૭ ના કલાક ૪/૦૦ વા યા પહલા કોઇપણ
સમયે સં ગીતા ડકોરશન ના ઉપરના માળે

ુ લા િસમે ટનાં પતરાવાળા શેડની લોખં ડની

બાં ધી ગળે ફાંસો ખાઇ આ મહ યા કર લીધી છે . આ
ન ધી, આ

ગે

ગલે દોર ુ

.આઇ.ડ .સી. વટવા પોલીસે અક માત મોત

ગેની તપાસ પો.સ.ઇ. ી એમ.એમ.ઠાકોર ચલાવે છે .

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