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.૨૮/૧૦/૨૦૧૭ શિનવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર

નશાબં ધી તથા

ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયા :-

સમાચાર યાદ નં.૨૧૮૦/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબં ધી ધારા હઠળ ૯૭ કસ કર , ૮૧ ય તઓને ઝડપી, ૩૨૪ લીટર
દશી દા , ૬૬ બોટલ

લીશ દા અને ૧ કાર કબ

કર હતી. તેમજ

૨૧ ય તઓને ઝડપી રોકડ િપયા ૩૪,૨૫૧/- અને

ુ ગાર ધારા હઠળ ૪ કસ કર

ુ ગારના સાધનો કબ

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

કયા હતા.

સમાચાર યાદ નં.૨૧૮૧/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુ લ ૫૪૨ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ ૯૩

ુ જબ

ુ જબ ૭૭ ય તઓની અને પાસા હઠળ

૨ ય તઓની અટકાયત કર હતી.

ઘરફોડઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૧૮૨/૧૭

સોલા હાઈકોટઃ સં જયભાઇ મ ુ ભાઇ પટલ (રહ. સન રસીડ સી ઉપવન બં ગલોઝની સામે થલતેજ) એ
સોલા હાઈકોટ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૨૭/૧૦/૧૭ કલાક ૦૦/૧૦ વા યાના
ુ માર પોતાના મકાનની બાર ની

ીલ તોડ અ ણી ય ત ઘરમાં

વેશ કર ઘરમાં થી ચાં દ ના

દાગીના કમત િપયા ૫૫,૦૦૦/- અને રોકડ િપયા ૪૦,૦૦૦/- મતાની ચોર કર લઈ ગઈ છે . આ
ુ નાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી એસ.આર.મેઘાણી ચલાવે છે .

વાસણાઃ

હલાદભાઈ

યં તીભાઈ દસાઈ (રહ.યશકમલ સોસાયટ

વરાજમેહતા હો પીટલ સામે) એ

તા.૨૭/૧૦/૧૭ નારોજ વાસણા પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૨૧/૧૦/૧૭ કલાક
૭/૩૦ થી તા.૨૨/૧૦/૧૭ કલાક ૧૦/૦૦ વા યા દર યાન પોતાના મકાનના દરવા
અ ણી ય ત ઘરમાં

ુ તા

તોડ

વેશ કર ચાં દ ના બેજવાળ માળા, િસ ા અને કનેડ યન ડોલર ૫૦ મળ

િપયા ૩૭,૬૦૦/- મતાની ચોર કર લઈ ગઈ છે . આ

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી પી.એચ. ડ

ચલાવે છે .

ચોર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૧૮૩/૧૭

વ ા ુ રઃ બીપીનભાઇ મફતલાલ પરમાર (રહ.આઝાદ ગલી કબાડ મારકટ પાછળ મીરઝા ુ ર) એ
તા.૨૭/૧૦/૧૭ કલાક ૧૧/૩૦ વાગે સ
એ સેસ

ુ ભવન ખાતે આવેલ સી પ એરોન કો લે ની નીચે પોતાના

ૂ ટર ઉપર ુ ર યરના પાસલનો થેલો

અ ણી ય ત

ૂ ટર ઉપર

ુકલ

િપયા ૪૦,૦૦૦/- મતા હતી. આ
નોધાવી છે . આ

ુ ક બી

પાસલ કો પલે માં આપવા ગયા હતા યાર

ુ ર યરના પાસલનો થેલો ચોર કર લઈ ગઈ હતી.

થેલામાં

ગેની ફર યાદ બીપીનભાઈ પરમાર વ ા ુ ર પોલીસ ટશન ખાતે

ુ નાની તપાસ હ.કો. ી મહ

વા ુ દવભાઈ ચલાવે છે .
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સોનાનો દોરો ખેચી તોડ લઈ ગયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૧૮૪/૧૭

સોલા હાઈકોટઃ કોક લાબહન વા/ઓ ચં ુ ભાઇ લબાના (ઉ.વ.૪૮) (રહ. આ ય ગો ડ
.એસ.ટ .

ોસ ગ પાસે

ુ રાણીપ) તા.૨૭/૧૦/૧૭ સવારના ૧૧/૧૫ વા યાના

અ ડર ીજના સવ સ રોડ ઉપર

લેટ,

ુ માર થલતેજ

ુ યોક ટાવર પાસે આવેલ િવનય િવ ામં દ ર આગળથી એકટ વા

ચલાવી પસાર થઈ ર ા હતા યાર એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે

ુ ષો કોક લાબહનના

ગળામાં થી સોનાનો દોરો પેડલ સાથે કમત િપયા ૧૫,૦૦૦/- ખેચી તોડ લઈ નાસી ગયા હતા. આ
ગેની ફર યાદ કોક લાબહને સોલા હાઈકોટ પોલીસ

ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ

ુ નાની તપાસ

પો.સ.ઈ. ી એમ.એલ.રાજ ુ ત ચલાવે છે .

દાઝી જતા

ૃ

-ુ ઃ

સમાચાર યાદ નં.૨૧૮૫/૧૭

અમરાઈવાડ ઃ સંગીતાબહન દશરથભાઇ વાઘેલા (ઉ.વ.૪૦) (રહ.જોગે ર રોડ રબાર કોલોની મીના
પાક સોસાયટ અમરાઈવાડ ) તા.૨૬/૧૦/૧૭ સાં જના ૬/૪૫ વા યાના

ુ માર પોતાના ઘર રસોઈ

બનાવતા હતા યાર દાઝી ગયા હતા. સારવાર માટ સીવીલ હો પીટલમાં દાખલ કરવામાં આ યા હતા.
યાં સારવાર દર યાન તેમ ુ ં
આ

ગેની તપાસ

ૃ

ુ િનપજ ું હ. આ
ુ

ગે અમરાઈવાડ પોલીસે અક માત મોત નોધી

ો.પો.સ.ઇ. ી ડ .આઇ.સોલં ક ચલાવે છે .

આ મહ યાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૧૮૬/૧૭

િનકોલઃ કઠવાડા

.આઇ.ડ .સી.રોડ નં બર-૧ ખાતે આવેલ ફવોલીક

ડ ગ કંપનીમાં વોચમેન તર ક

નોકર કરતા ગણેશ સાદ મહાદવભાઇ શાહ (ઉ.વ.૫૩) એ અગ ય કારણસર તા.૨૬/૧૦/૧૭ રાતના
૮/૩૦ વા યા પહલા વોચમેન મમાં પં ખાના
કર હતી. આ

ુ કમાં લા ટ કની દોર બાં ધી ગળે ફાં સો ખાઈ આ મહ યા

ગે િનકોલ પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ગેની તપાસ હ.કો. ી રા

િસહ

જશવં તિસહ ચલાવે છે .

ખોખરાઃ નીતીનભાઇ રમેશભાઇ મકવાણા (ઉ.વ.૨૫) (રહ. જ
ુ રાત હાઉસ ગ બોડ ખોખરા) એ
બમાર થી કંટાળ તા.૨૨/૧૦/૧૭ નારોજ પોતાના ઘર
માટ એલ. .હો પીટલમાં દાખલ કરવામાં આ યા હતા.
૯/૫૫ વાગે તેમ ુ ં

ૃ

ુ િનપજ ું હ. આ
ુ

ુ કમાં સાડ બાં ધી ગળે ફાં સો ખાતા સારવાર
યાં સારવાર દર યાન તા.૨૭/૧૦/૧૭ કલાક

ગે ખોખરા પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ગેની

તપાસ પો.સ.ઈ. ી આર.એસ. ીવેદ ચલાવે છે .
નાયબ પોલીસ કિમશનર,
કં ોલ મ, અ’વાદ શહર.
પોલીસ કિમશનર વતી.

2

