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.૦૫/૧૧/૨૦૧૭ રિવવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર

નશાબં ધી તથા

ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયા :-

સમાચાર યાદ નં.૨૨૩૪/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબં ધી ધારા હઠળ ૮૭ કસ કર , ૮૦ ય તઓને ઝડપી, ૩૨૨ લીટર
દશી દા અને ૧૫૧૧ બોટલ

લીશ દા કબ

કય હતો. તેમજ

ય તઓને ઝડપી રોકડ િપયા ૪૮,૨૧૦/- અને

ુ ગાર ધારા હઠળ ૪ કસ કર ૧૧

ુ ગારના સાધનો કબ

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

કયા હતા.

સમાચાર યાદ નં.૨૨૩૫/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુ લ ૫૦૫ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ ૯૩

ુ જબ

ુ જબ ૮૬ ય તઓની અને પાસા હઠળ

૪ ય તઓની અટકાયત કર હતી.

છે તરપ ડ ની ફર યાદઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૨૩૬/૧૭

નવરં ગ ુ રાઃ અ કાબહન ડો/ઓ કનૈયાલાલ શાહ (ઉ.વ.૫૬) (રહ.સોનલ એપાટમે ટ મણીનગર કો.ઓ.
હાઉસ ગ સોસાયટ મણીનગર) એ તા.૪/૧૧/૧૭ નારોજ નવરં ગ ુ રા પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ
નોધાવી છે ક તા.૨૬/૮/૧૭ થી તા.૨૮/૮/૧૭
(રહ. સેકટર ૧૦/એ,

ુ ધીના સમયગાળા દર યાન આરોપી (૧) મનમોહન

.આઇ.ડ .સી.ચે બસ ઓફ કોમસની પાછળ ગાં ધીધામ અને (૨) રણ તસ ગ

સ/ઓ યામસ ગ અમીતરા (રહ, માં ડર હરદોઇ પાલી ઉ ર દશ) એ અ કાબહનને એ/૬૦૬,

ુ પર

લો

ટ ક િ મીયર હાઉસ ગાં ધીધામ ર વે ટશન પાસે નવરં ગ ુ રા અમદાવાદ ખાતે આવેલ

ુ પર

લો

ટ કના નામની ઓફ સથી ક ટનર મોકલી આપવાની વાત કર િવ ાસ અને ભરોસો આપી

ક ટનરના ભાડાના પૈસા ઓનલાઇન મોકલી આપવા જણાવી ખાતામા ઓનલાઇન િપયા ૩૫,૦૦૦/જમા કરાવડાવી ક ટનર
ુ નાની તપાસ

નહ

મોકલી અ કાબહન સાથે િવ ાસધાત અને છે તરપ ડ કર છે . આ

ુ.પો.સ.ઇ. ી સી.બી.રાઠોડ ચલાવે છે .

ઘરફોડઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૨૩૭/૧૭

ચાંદખેડાઃ બ ુ અ ખલેશિસગ રાજ ુ ત (રહ. રામે રભાઇની ચાલી િનકોલ ગામ રોડ ઠ રબાપાનગર)
એ તા.૪/૧૧/૧૭ નારોજ ચાં દખેડા પોલીસ

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૧૫/૧૦/૧૭

રાતના ૯/૩૦ થી તા.૧૬/૧૦/૧૭ કલાક ૧૦/૦૦ વા યા દર યાન તપોવન થી ચાં દખેડા િવસત
હાઇવે ફોર ડ મોલ
ુ કાનમાં

ૂ મા પો ્ સ કંપનીના ટોર ુ કાન નંબર- ૪૮,૪૯,૫૦ તાળા ખોલી અ ણી ય ત

વેશ કર રોકડ િપયા ૨,૦૦,૦૦૦/- ચોર કર લઈ ગઈ છે . આ

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી

ક.આર.પટલ ચલાવે છે .

1

સરદારનગરઃ રિવ રમેશભાઇ રાઠોડ (રહ. રમેશદત કોલોની ભીલવાસ પાણીની ટાંક સરદારનગર) એ
સરદારનગર પોલીસ

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૩/૧૧/૧૭ રાતના ૧૦/૦૦ થી

તા.૪/૧૧/૧૭ કલાક ૧૨/૦૦ વા યા દર યાન પોતાના મકાનના દરવા
ય ત ઘરમાં
ુલ

ુ તા

તોડ અ ણી

વેશ કર સોના-ચાં દ ના દાગીના અને રોકડ િપયા તેમજ કમતી ચીજ-વ

િપયા ૧,૩૫,૦૦૦/- મતાની ચોર

કર

લઈ ગઈ છે . આ

ુ ઓ મળ

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી

એમ.એમ.ઠાકોર ચલાવે છે .

વાહન ચોર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૨૩૮/૧૭

ઘાટલોડ યાઃ હાદ કભાઇ

દ પભાઇ

લાલ

(રહ. મં ગલ ુ ત

એપાટમે ટ નારણ ુ રા ટલીફોન

એ ચે જની બા ુ માં નારણ ુ ર)ા એ તા.૧/૧૧/૧૭ રાતના ૧૧/૩૦ વાગે નારણ ુ રા ટ લીફોન
એ ચ જ સામે ઔષધી ઉ ાનની બહાર પોતાની ઈકો ગાડ નં બર
િપયા ૧,૬૦,૦૦૦/- પાક કર હતી.

ગાડ માં રોકડ

૦૧ આરઝેડ ૧૫૪૨ કમત

િપયા ૧૧,૨૦૦/- રાખેલ હતા.

તા.૨/૧૧/૧૭ કલાક ૭/૦૦ વા યા દર યાન થઈ હતી. આ

ની ચોર

ગેની ફર યાદ હા દકભાઈ લાલ એ

તા.૪/૧૧/૧૭ નારોજ ઘાટલોડ યા પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ

ુ નાની તપાસ મ.સ.ઇ. ી

કમલેશભાઇ કાળાભાઇ ચલાવે છે .

ઓઢવઃ ભીમગીર નારાયણગીર ગૌ વામી (રહ. પાથ એપાટમે ટ ઉ મનગર ૮૦ ટ રોડ િનકોલ) એ
તા.૪/૧૧/૧૭ કલાક ૨/૦૦ વાગે શેડ નંબર-૨૨૭ નીલકંઠ
નં બર

ડ ગ કંપની આગળ પોતાની આઈસર

૨૭ એ સ ૧૮૨૧ કમત િપયા ૧૩,૦૦,૦૦૦/- પાક કર હતી.

વા યા દર યાન થઈ હતી. આ
નોધાવી છે . આ

ની ચોર કલાક ૮/૦૦

ગેની ફર યાદ ભીમગીર ગૌ વામીએ ઓઢવ પોલીસ ટશન ખાતે

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી ક.બી.િવહોલ ચલાવે છે .

આ મહ યાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૨૩૯/૧૭

ઘાટલોડ યાઃ િવજય ુ માર કા તીલાલ પટલ (ઉ.વ.૩૩)(રહ.િનલમ એપાટમે ટ વાઘે ર રોડ ઘાટલોડ યા)
એ અગ ય કારણસર તા.૪/૧૧/૧૭ બપોરના ૪/૩૦ વા યાના

ુ માર પોતાના ઘર

નાયલોનની દોર બાં ધી ગળે ફાં સો ખાઈ આ મહ યા કર હતી. આ
મોત નોધી આ

ગેની તપાસ

સરખેજઃ ફર દભાઈ

ુ સેનભાઈ

ુ કમાં

ગે ઘાટલોડ યા પોલીસે અક માત

ો.મ.સ.ઇ. ી િ યાં ક િમ ા ચલાવે છે .
વાણી (ઉ.વ.૩૮) (રહ. ચી તીયાપાક સોસાયટ ફમી લાઝા કો પલે

સામે સરખેજ) એ અગ ય કારણસર તા.૪/૧૧/૧૭ કલાક ૧૦/૦૦ વા યાના
ખાઈ આ મહ યા કર હતી. આ

મરના

ગે સરખેજ પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ુ માર પોતાના ઘર ગળે ફાં સો
ગેની તપાસ

ો.પો.સ.ઈ.

ી .ક.પં ડ ા ચલાવે છે .

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