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.૨૭/૦૯/૨૦૧૭

ુ ધવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર

નશાબં ધી અને

ુ ગારધારા હઠળ ઝડપાયા :-

સમાચાર યાદ નં.૧૯૫૨/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબં ધી ધારા હઠળ ૨૯ કસ કર , ૨૫ ય તઓને ઝડપી, ૧૯૦ લીટર
દશી દા , ૮૭ બોટલ

લીશ દા , ૮૨ બીયરટ ન અને ૦૨ ઓટોર

ા કબ

કર હતી. તેમજ

ુ ગારધારા હઠળ ૦૨ કસ કર , ૦૪ ય તઓને ઝડપી, રોકડ િપયા ૪,૯૯૫/- અને
કબ

ુ ગારનાં સાધનો

કયા હતા.

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૯૫૩/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુ લ ૧૫૬ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ ૯૩

ુ જબ

ુ જબ ૨૦ ય તઓની અટકાયત કર

હતી.

ઘરફોડ :-

સમાચાર યાદ નં.૧૯૫૪/૧૭

િનકોલ : િનમલિસહ ધીર િસહ ચાવડા (ઉ.વ.૨૯)(રહ,ઉ સવ રસીડ સી ની પાસે સરદાર પટલ ર ગ
રોડ િનકોલ) એ િનકોલ પોલીસ

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૨૪/૦૯/૧૭ નાં કલાક

૧૦/૦૦ થી તા.૨૫/૯/૧૭ રાતના ૧૦/૦૦ વા યા દર યાન પોતાના ઘર
તા

તોડ , કોઇ અ ણી ય ત ઘરમાં

િપયા ૧૬,૦૦૦/- મળ

ુ ય દરવા ના ન ુ ચા ુ ં

વેશ કર , તીજોર માં થી સોના-ચાં દ ના દાગીના અને રોકડ

ુ લ િપયા ૪૧,૫૦૦/- મતાની ચોર કર લઇ ગઇ છે . આ

ુ નાની તપાસ

હ.કો. ી હરનામિસહ છોટિસહ ચલાવે છે .

કાગડાપીઠ : જય ીબેન અિનલ ુ માર

ની (ઉ.વ.૪૮)(રહ,મં ગલ પાક સોસાયટ , પટલ વાડ પાસે,

ખેડા, તા. .ખેડા) એ તા.૨૬/૯/૧૭ નારોજ કાગડાપીઠ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક
તા.૦૫/૦૮/૨૦૧૭ બપોરના ૨/૪૫ થી ૩/૦૦ વા યા દર યાન ગીતામં દર, નવા બસ ટ ડ ખાતે
જય ીબેન બસમાં ચડવા જતા હતા યાર કોઇ અ ણી ય તએ જય ીબેનની નજર
પાક ટમાં

ુ કવી તેમનાં

ુ કલ સોનાના દાગીના કમત િપયા ૮૬,૦૦૦/- મતાનાં પાક ટની ચેઇન ખોલી ચોર કર

લઇ ગઇ છે . આ

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી બી.એલ.રોહ ત ચલાવે છે .
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નજર

ુ કવી ચોર :-

સમાચાર યાદ નં.૧૯૫૫/૧૭

આનંદનગર : મહશ ુ માર લખપતરાય કલા (ઉ.વ.૫૭)(રહ,જલધારા સોસાયટ પારસનગર પાસે
વટવા રોડ ઈસન ુ ર) એ આનં દનગર પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૨૫/૦૯/૧૭
સાં જનાં ૭/૦૦ વા યાનાં
કારમાં થી બે અ

યા ઈસમો (૩૦ થી ૩૫ વષના આશરાનાં) મહશભાઇની નજર

િપયા ૪૭.૦૦૦/રણછોડભાઈ

ુ માર આનં દનગર સીમા હોલની કોનર રોડની સાઈડમા પાક કરલ પોતાની

ુ કલ લા ટ કની થેલી ચોર કર લઇ ગયા છે . આ

ુ કવી કારમાં થી રોકડ
ુ નાની તપાસ હ.કો. ી

દવભાઈ ચલાવે છે .

આ મહ યા :-

સમાચાર યાદ નં.૧૯૫૬/૧૭

નરોડા : િનધી ડો/ઓ જગદ શભાઇ ડાભી (ઉ.વ.૨૭)(રહ, હલાદપાક સોસાયટ ,

.ઇ.બી.સામે દહગામ

રોડ નરોડા) એ કોઇ અગ ય કારણોસર તા.૨૬/૦૯/૧૭ ના કલાક ૧/૫૫ વા યા પહલા કોઇપણ સમયે
પોતાના ઘર બેડ મમાં પં ખા સાથે

ુ પ ો બાંધી ગળે ફાંસો ખાઇ આ મહ યા કર લીધી હતી. આ

નરોડા પોલીસે અક માત મોત ન ધી, આ

ગે

ગેની તપાસ હ.કો.રમેશભાઇ અ ૃ તભાઇ ચલાવે છે .

રામોલ : ભાવનાબેન વા/ઓ અશોકભાઈ સેવક (ઉ.વ.૪૦)(રહ, વનધારા સોસાયટ ,

મફળવાડ

રામોલ) એ કોઇ અગ ય કારણોસર તા.૨૬/૦૯/૧૭ બપોરના ૧/૪૦ થી ૨/૧૦ વા યા દર યાન
પોતાના ઘર ગળે ફાંસો ખાઇ આ મહ યા કર લીધી હતી. આ
આ

ગે રામોલ પોલીસે અક માત મોત ન ધી,

ગેની તપાસ પો.સ.ઇ.પી.ડ .સોલં ક ચલાવે છે .

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