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.૨૫/૦૯/૨૦૧૭ સોમવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર

નશાબં ધી અને

ુ ગારધારા હઠળ ઝડપાયા :-

સમાચાર યાદ નં.૧૯૩૯/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબં ધી ધારા હઠળ ૪૭ કસ કર , ૩૮ ય તઓને ઝડપી, ૨૧૬ લીટર
દશી દા કબ

કય હતો. તેમજ

૧૧,૨૩૦/- અને

ુ ગારધારા હઠળ ૦૪ કસ કર , ૨૨ ય તઓને ઝડપી, રોકડ િપયા

ુ ગારનાં સાધનો કબ

કયા હતા.

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૯૪૦/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુ લ ૧૩૪ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ ૯૩

ુ જબ

ુ જબ ૦૨ ય તઓની અને પાસા હઠળ

૦૨ ય તઓની અટકાયત કર હતી.

ઘરફોડ :-

સમાચાર યાદ નં.૧૯૪૧/૧૭

સોલા હાઇકોટ : યાનિસગ

ુ લ ર લાલ શમા (રહ,

ણા રો-હાઉસ ભાડજ ગામ) એ સોલા હાઇકોટ

પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૨૩/૦૯/૧૭ રાતનાં ૧૦/૦૦ થી તા.૨૪/૯/૧૭ ના
કલાક ૬/૪૫ વા યા દર યાન પોતાના ઘરનાં રસોડાની બાર નો કાચ તોડ બાર મા હાથ નાખી
દરવાજો ખોલી, અ ણી
િપયા મળ

ય ત ઘરમાં

વેશ કર , ઘરમાં થી સોના-ચાં દ ના દાગીના તેમજ રોકડા

ુ લ િપયા ૯૨,૦૦૦/- મતાની ચોર કર લઇ ગઇ છે . આ

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી

.આર.ભાચકન ચલાવે છે .

સાબરમતી : ભાવેશ રિસકલાલ દોશી (ઉ.વ.૫૨)(રહ,પલ 100, આનં દિવહાર લેટની પાછળ

ાગડ

ચાં દખેડા) એ સાબરમતી પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૨૪/૦૯/૧૭ નાં કલાક ૨/૩૦
થી કલાક ૭/૩૦ વા યા દર યાન પોતાના ઘરની ગેલેર માં થી અ ણી
ઘરમાં થી લેપટોપ અને રોકડા િપયા ૧૦૦૦/- મળ
ગઇ છે . આ

ય ત ઘરમાં

વેશ કર ,

ુ લ િપયા ૫૫,૦૦૦/- મતાની ચોર કર લઇ

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી ડ .એન.સા ુ ચલાવે છે .
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સોનાનો દોરો ખચી તોડ લઇ ગયા :ુ જરાત
ન ક,

સમાચાર યાદ નં.૧૯૪૨/૧૭

ુ િનવસ ટ : મો હતભાઇ અ ુ લભાઇ કાનાની(ઉ.વ.૨૨)(રહ,વરદાન ટાવર, ૧૩૨
ગિતનગર, નારણ ુ રા) એ તા.૨૪/૯/૧૭ નારોજ

ફર યાદ નોધાવી છે

ુ જરાત

ુ િનવસ ટ પોલીસ ટશન ખાતે

ક તા.૨૧/૦૯/૧૭ રાતનાં ૧૧/૪૫ વા યાનાં

બી.આર.ટ .એસ. બસ ટોપ ન ક રોડ ઉપર પોતાના િમ

ટ રોડ

ુ માર વાળ નાથ ચોક

ુ વીલ સોની સાથે મોટર સાયકલ ચલાવી

પસાર થઇ ર ા હતા દર યાન એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ

ણ અ

યા ઇસમો (૨૫ થી ૩૦

વષના આશરાનાં) મો હતભાઇની મોટર સાયકલ સાથે પોતાની મોટર સાયકલ અથડાવી, મારા-માર
કર , મો હતભાઇનાં ગળામાં પહરલ સોનાની ચેઇન ખચતા, મો હતભાઇ પાસે હાથમાં રહ ગયેલ
િસવાયનો બાક નો સોનાની ચેઈનનો ુ કડો કમત પીયા ૪૦,૦૦૦/- ની

ું ટ કર નાસી ગયા હતા. આ

ુ નાની તપાસ પો.ઇ. ી વી.એસ.ચં પાવત ચલાવે છે .

ચોર :-

સમાચાર યાદ નં.૧૯૪૩/૧૭

માધવ ુ રા : મીનાબેન W/o ચં કા ત પટણી (ઉ.વ.૫૨)(રહ,સારં ગ ુ ર દોલતખાના, એકતોડા મ

દ

પાસે વણકરવાસ, સારં ગ ુ ર) એ માધવ ુ રા પોલીસ

ક

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે

તા.૨૪/૦૯/૧૭ નાં કલાક ૧૨/૦૦ થી ૧૨/૩૦ વા યા દર યાન ુ ધે વર રોડ ખાતે આવેલ મહાકાળ
મં દર દશન કરવા સા

આવેલ હતા દર યાન મીનાબેને પેહ રલ સોનાનો દોરો

૧૮૦૦૦/- તેમજ સાહદ મં ગળાબેન િનરંજનભાઈ

કમત

ની (ઉ.વ.૫૮)(રહ. બઈ
ું
ચાર કોપ

સોસાયટ સાંઈ મં દર ગલી સે ટર-૩) નાઓએ પહરલ મગમાળા કમત
અ ણી ય ત કોઈ સાધન વડ કાપી ચોર કર લઇ ગઇ છે . આ

િપયા
ુ હ વર

િપયા ૨૨,૦૦૦/- મતાની

ુ નાની તપાસ હ.કો. ી રણછોડભાઈ

ખોડાભાઈ ચલાવે છે .

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