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.૨૯/૧૦/૨૦૧૭ રિવવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર

નશાબં ધી તથા

ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયા :-

સમાચાર યાદ નં.૨૧૮૮/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબં ધી ધારા હઠળ ૧૨૮ કસ કર , ૧૧૪ ય તઓને ઝડપી, ૧૧૦૬
લીટર દશી દા , ૨૨૬ બોટલ

લીશ દા , ૫ બયર ટ ન, ૩ મોટર સાયકલ, ૨

ગાડ કબ

ુ ગાર ધારા હઠળ ૭ કસ કર ૪૧

કર હતી. તેમજ

૯૪,૮૨૦/- અને

ુ ગારના સાધનો કબ

ૂ ટર અને ૧ ઈ ો

ય તઓને ઝડપી રોકડ

િપયા

કયા હતા.

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૧૮૯/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુ લ ૬૦૬ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ ૯૩

ુ જબ

ુ જબ ૧૧૪ ય તઓની અને પાસા હઠળ

૪ ય તઓની અટકાયત કર હતી.

ઘરફોડઃઘાટલોડ યાઃ

સમાચાર યાદ નં.૨૧૯૦/૧૭
ુ વ શ સ/ઓ

ુ રશચં

ઠ ર (રહ. એવર ટ ટાવર બી.આર.ટ .એસ બસ ટોપની સામે,

ગિતનગર પાસે નારણ ુ રા) એ ઘાટલોડ યા પોલીસ

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક

તા.૨૭/૧૦/૧૭ રાતના ૮/૩૦ થી તા.૨૮/૧૦/૧૭ સવારના ૧૦/૩૦ વા યા દર યાન ઘાટલોડ યા
સ ાધાર સકલ પાસે ભારત પે ોલ પં પની સામે મં થન કો પલે માં આવેલ ફોન હાઉસ નામની પોતાની
ુ કાન નંબર-૩ ના તાળા તોડ અ ણી ય ત

ુ કાનમાં

વેશ કર

ુ કાનમાં થી

મોબાઇલ ફોન નં ગ-૯ અને અલગ-અલગ કંપનીના મેમર કાડ નં ગ-૨૦ મળ
મ ાની ચોર કર લઈ ગઈ છે . આ

ુ લ િપયા ૭૦,૦૦૦/-

સમાચાર યાદ નં.૨૧૯૧/૧૭

ર બહન વા/ઓ ઇ ુ ભાઇ દાં તણીયા (ઉ.વ.૫૫) (રહ.સેકટર-૬, ‘જ’ ટાઇપ, સરકાર

વસાહત ગાં ધીનગર) તા.૨૮/૧૦/૧૭ બપોરના ૧/૪૫ વા યાના
હરોહો ડા શો મ પહલા વૈભવ સોસાયટ ન કથી પિત સાથે
યાર મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ એક
કમત

ુ દ કંપનીના

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી એન.વી.ચાવડા ચલાવે છે .

સોનાનો દોરો ખેચી તોડ લઈ ગયોઃમાધવ ુ રાઃ રા

ુદ

ુ ષ રા

ડર ીજ

ૂ ટર પાછળ બેસી પસાર થઈ ર ા હતા

ર બહનના ગળામાં થી સોનાનો દોરો પેડલ સાથે

િપયા ૫૮,૦૦૦/- ખેચી તોડ લઈ નાસી ગયો હતો. આ

માધવ ુ રા પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ

ુ માર શાહ બાગ

ગેની ફર યાદ રા

ર બહને

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી એસ.પી.ગો હલ ચલાવે છે .
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વાહન ચોર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૧૯૨/૧૭

ઓઢવઃ સં તોષભાઇ છનાભાઇ પટણી (રહ.ર ુ િવર એપાટમે ટ અ ુ દાનગર ઓઢવ) એ તા.૧૬/૧૦/૧૭
કલાક ૧/૦૦ વાગે રહણાં કના પાક ગમાં પોતાની બોલેરો પીકઅપ ગાડ નંબર
કમત િપયા ૫,૦૦,૦૦૦/- પાક કર હતી.

૧ ઓઝેડ ૪૯૫૨

ની ચોર સવારના ૬/૦૦ વા યા દર યાન થઈ હતી. આ

ગેની ફર યાદ સં તોષભાઈ પટણીએ તા.૨૮/૧૦/૧૭ નારોજ ઓઢવ પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી છે .
આ

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી એ.ડ .ભ ચલાવે છે .

દાઝી જતા

ૃ

-ુ ઃ

સમાચાર યાદ નં.૨૧૯૩/૧૭

દાણીલીમડાઃ તા.૨૮/૧૦/૧૭ બપોરના ૧/૩૦ વા યાના
એ ટટ કમીકલની

ુ માર કોઝી હોટલની બા ુ માં પરષો મ

ુ કાનમાં અક માતે આગ લાગતા પોકરરામ ભારતરામ િવ ણોઇ (ઉ.વ.૪૦)

(રહ.રાજપથ બં લોઝ ઘોડાસર) આગમાં ફસાઈ જતા દાઝી જતા તેમ ુ ં
દાણીલીમડા પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ઝેર

વજ ં કરડતા
ુ

ૃ

ુ િનપજ ું હ. આ
ુ

સમાચાર યાદ નં.૨૧૯૪/૧૭

નારોલઃ તા.૨૮/૧૦/૧૭ સાં જના ૫/૦૦ વા યાના
ુ

ુ માર ક ુ ભાઇ વેલા

ઠાકોર (રહ.ગેસ ુ ર

ઉમં ગ (ઉ.વ.૨) પોતાના ઘર રમતો હતો યાર કોઈ ઝેર

પગ ઉપર કરડ જતાં સારવાર માટ તેને વા.સા.હો પીટલમાં લઈ જતા ફરજ પરના ડો ીએ
કય હતો. આ

ગે

ગેની તપાસ પો.ઇ. ી આર.ક.અમીન ચલાવે છે .

-ુ ઃ

ખ
ુ ીવાસની પાછળ નારોલ) નો

ૃ

ગે નારોલ પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ગેની તપાસ પો.સ.ઇ. ી

વજ ં
ૃત

હર

.બી.રાઠોડ

ચલાવે છે .

આ મહ યાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૧૯૫/૧૭

શહરકોટડાઃ જયનીકાબેન ઉફ ર ુ ડો/ઓ અિ નભાઇ

ીયદશ (ઉ.વ.૩૧) (રહ.

ઇટવાડા સરસ ુ ર) એ અગ ય કારણસર તા.૨૭/૧૦/૧૭ કલાક ૧/૫૦ વા યાના
પં ખાના

ુ કમાં સાડ બાં ધી ગળે ફાં સો ખાઈ આ મહ યા કર હતી. આ

મોત નોધી આ

ુ રભી એપાટમે ટ
ુ માર પોતાના ઘર

ગે શહરકોટડા પોલીસે અક માત

ગેની તપાસ હ.કો. ી રમેશભાઇ શં કરભાઇ ચલાવે છે .

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

