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.૨૬/૦૯/૨૦૧૭ મંગળવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર

નશાબં ધી અને

ુ ગારધારા હઠળ ઝડપાયા :-

સમાચાર યાદ નં.૧૯૪૫/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબં ધી ધારા હઠળ ૨૩ કસ કર , ૧૯ ય તઓને ઝડપી, ૩૬૯ લીટર
દશી દા , ૦૧

ુ ટર અને ૦૧ ઓટોર

ા કબ

ય તઓને ઝડપી, રોકડ િપયા ૭,૪૯૦/- અને

કર હતી. તેમજ

ુ ગારધારા હઠળ ૦૩ કસ કર , ૦૭

ુ ગારનાં સાધનો કબ

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

કયા હતા.

સમાચાર યાદ નં.૧૯૪૬/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુ લ ૧૬૪ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ ૯૩

ુ જબ

ુ જબ ૨૪ ય તઓની અટકાયત કર

હતી.

િવ ાસઘાત અને છે તરપ ડ :માધવ ુ રા :

બાલાલ સવ

નવસીર-ભ ચ રોડ

સમાચાર યાદ નં.૧૯૪૭/૧૭
ચૌધર (ઉ.વ.૩૭)(રહ.

સ લેમીટડ

ાઉડ

લોર એ/૨ મેસન,

ું બઇ-૦૭ મહારા ) એ તા.૨૫/૯/૧૭ નારોજ માધવ ુ રા પોલીસ ટશન ખાતે

ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૦૩/૦૬/૧૭ થી તા.૧૫/૦૭/૧૭
(૧)(દલાલ) મનોજભાઇ પં ડ ા (૨) મહ ભાઇ

ડ

(૩)

(૫) લતાબેન અિનલભાઇ ઠ ર (રહ, ુ યારથ એપાટમટ
ક છ કડવા પાટ દાર સમાજવાડ પાસે

ુ ધીના સમયગાળા દર યાન આરોપી
કાશભાઇ વાળંદ (૪) અનીલભાઇ ઠ ર

ા ડ લોર બરોડા એ

ેસ હાઇ-વે ની પાસે

ુ મણીનગર) (૬) ઉમેશ ઠ ર (૭) નેહા ઉફ પીમી મહશભાઇ

દં તાણી (૮) જય ીબહન ઉફ ગીતાબેન મહશભાઇ દં તાણી (રહ.દવી ુ જક વાસ,

. .ચવાણાની પાછળ,

ેમ દરવા ) ભેગામળ

બાલાલનાં લ ન નેહા ઉફ પીમી નાઓ સાથે કરાવવાની લાલચ આપી,

બાલાલ પાસેથી રોકડ

િપયા ૩,૫૦,૦૦૦/- મેળવી લઇ,

છે તરપ ડ કર છે . આ

ુ નાની તપાસ મ.સ.ઇ. ી

િવણિસહ કાના

બાલાલ સાથે િવ ાસઘાત અને
ચલાવે છે .

1

ઘરફોડ :-

સમાચાર યાદ નં.૧૯૪૮/૧૭

ઓઢવ : રાકશભાઇ મણીલાલ પટલ (રહ, દવ પ
ૃ ા રસીડ સી, પામ હોટલથી મનમોહન જવાન રોડ
ઉપર િનકોલ) એ ઓઢવ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૨૪/૦૯/૧૭ સાં જનાં ૬/૦૦
થી તા.૨૫/૯/૧૭ ના કલાક ૯/૦૦ વા યા દર યાન ઓઢવ, વેપાર મહામં ડળ સામે શેડ નંબર
એ/૧૨૫ બલે ર એ ટટ નામની પોતાની કંપનીમાં કોઇ અ ણી

ય ત

વેશ કર , કંપનીમાં થી

કોપર વાયરના ૨૦ કલો ના ૭ બં ડલ કમત પીયા ૮૭,૫૦૦/- મતાની ચોર કર લઇ ગઇ છે . આ
ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી આર.એન.ખાં ટ ચલાવે છે .

સોનાનો દોરો ખચી તોડ લઇ ગયા :મણીનગર : અજયભાઈ ચં પકલાલ મોદ

સમાચાર યાદ નં.૧૯૪૯/૧૭
.વ.૫૮ રહ- બી/૨,

લોક નં.૧૦૫, સા ા ય ટાવર,

માનવમં દર પાછળ, મેમનગર) એ તા.૨૫/૯/૧૭ નારોજ મણીનગર પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ
નોધાવી છે ક તા.૨૪/૦૯/૧૭ રાતનાં ૧૦/૦૦ વા યાનાં

ુ માર ભૈરવનાથ રોડ રામગલી

ાથિમક

ુ લની સામે રોડ ઉપરથી પોતાની પ ની સાથે પસાર થઇ ર ા હતા દર યાન એક મોટર સાયકલ
ઉપર આવેલ બે
ચેઈન કમત

ુ ષ (૨૦ થી ૨૫ વષના આશરાનાં) અજયભાઇની પ નીનાં ગળામાંથી સોનાની

પીયા ૨૦,૦૦૦/- ખચી તોડ લઇ નાસી ગયા હતા. આ

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી

વી.એન.પરમાર ચલાવે છે .

આ મહ યા :-

સમાચાર યાદ નં.૧૯૫૦/૧૭

ગાયકવાડ હવે લી : સાયમાબા ુ ડૉ/ઓફ ઇમરાનભાઇ અજમેરવાલા (ઉ.વ.૨૦)(રહ,મહાજનનો વં ડા
પાસે ખાટક વાડ જમાલ ુ ર) એ કોઇ અગ ય કારણોસર તા.૨૫/૦૯/૧૭ ના કલાક ૭/૦૦ વા યાનાં
ુ માર પોતાના ઘર દવા પી જતાં, સારવાર માટ તેમને વા.સા હો પીટલમાં દાખલ કયા હતા
સારવાર દર યાન તા.૨૫/૦૯/૨૦૧૭ ના કલાક ૭/૪૫ વાગે ફરજ પરનાં ડૉ. ીએ તેમને
કયા હતા. આ

ગે ગાયકવાડ હવેલી પોલીસે અક માત મોત ન ધી, આ

ૃત

યાં
હર

ગેની તપાસ પો.સ.ઇ.

વી. .ુ પાડવી ચલાવે છે .

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