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.૧૪/૧૧/૨૦૧૭ મંગળવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર

નશાબં ધી તથા

ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૨૯૦/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબં ધી ધારા હઠળ ૭૪ કસ કર , ૬૪ ય તઓને ઝડપી, ૨૧૬ લીટર
દશી દા , ૫૪ બોટલ

લીશ દા , ૬૦ વૉટર

સાયકલ અને ૦૧ કાર કબ

કર હતી. તેમજ

રોકડ િપયા ૫,૧૦૫/- અને

લીશ દા , ૨૦ બયર ટ ન, ૦૧

ુ ટર, ૦૧ મોટર

ુ ગાર ધારા હઠળ ૦૫ કસ કર ૦૬ ય તઓને ઝડપી

ુ ગારના સાધનો કબ

કયા હતા.

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૨૯૧/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુ લ ૫૪૩ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ ૯૩

ુ જબ

ુ જબ ૮૦ ય તઓની અને પાસા હઠળ

૦૮ ય તઓની અટકાયત કર હતી.

છે તરપ ડ અને િવ ાસઘાત :-

સમાચાર યાદ નં.૨૨૯૨/૧૭

વાસણાઃ પરમીત ડો/ઓ રાજ િસગ અરોરા (ઉ.વ.૩૯)(રહ, ટલ ગ કો.ઓ.હા.સો.
લોખં ડવાલા

ધેર (વે ટ)

ું દરવન કો લે

ું બઈ મહારા ) એ તા.૧૩/૧૧/૧૭ નારોજ વાસણા પોલીસ ટશન ખાતે

ફર યાદ ન ધાવી છે ક છે લા છ વષથી આજદ ન
પાસે, સં ભવિતથ દરાસર પાસે

ુ ધીનાં સમયગાળા દર યાન વાસણા બસ ટ ડ

થમ મં ગલ કો પલે ખાતે આરોપી ઝાયેદ અ બરઅલી અ સાર (રહ,

ડાયમં ડ એપાટમે ટ ટાગોર હોલ પાછળ, એલીસ ીજ) એ પરમીત અરોરાને પોતા ુ ં ખો ુ નામ “રવી
મારવાહ” જણાવી તેમજ પોતે દ હ ના રાજકારણીના

ુ

હોવા ુ ં જણાવી
, પરમીત અરોરાને િવ ાસમાં

લઇ, તેની સાથે િમ તા કળવી, ર ન માણેકના ઇ પોટ-એ પોટના ધં ધાથ પરમીત અરોરાને લલચાવી
ધં ધામાં રોકાણ કરવા માટ ચેકથી અને રોકડા આશર

િપયા ૩૦,૦૦,૦૦૦/- મેળવી લઈ આજદ ન

ુ ધી પરત નહ આપી, પરમીત અરોરા સાથે િવ ાસઘાત અને છે તરપ ડ કર છે . આ
પો.સ.ઈ. ી પો.સ.ઇ.પી.એચ. ડ

ુ નાની તપાસ

ચલાવે છે .

ઘરફોડ ચોર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૨૯૩/૧૭

સરદારનગરઃ હરશભાઇ નારણભાઇ ખેમચં દાણી (રહ.િસ ુ સાગર સોસાયટ , માયા િસનેમા પાસે
ુ બેરનગર સરદારનગર) એ સરદારનગર પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૧૩/૧૧/૧૭
કલાક ૭/૪૫ વા યાના

ુ માર પોતાના મકાનની બાથ મની

ીલ કાપી અ ણી ય ત ઘરમાં

વેશ

કર સોના-ચાં દ ના દાગીના કમત િપયા ૪,૯૫,૫૦૦/-, એચ.પી.કંપની ુ ં લેપટોપ અને મોબાઇલ ફોન
કમત િપયા ૫૭,૦૦૦/- અને રોકડ િપયા ૭,૧૫,૦૦૦/- મળ
ચોર કર લઈ ગઇ છે . આ

ુ લ િપયા ૧૨,૬૭,૫૦૦/- મતાની

ુ નાની તપાસ પો.ઈ. ી એચ.બી.ઝાલા ચલાવે છે .

1

સોલા હાઇકોટઃ રાકશભાઈ કા તીભાઈ ભ (ઉ.વ.૩૦)(રહ,પેરડાઈઝ પાક બં ગલો
સામે, સાય સ સીટ રોડ સોલા) એ સોલા હાઇકોટ પોલીસ

.ડ .પાટ

લોટની

ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક

તા.૧૩/૧૧/૧૭ રાતના ૧૧/૦૦ થી તા.૧૪/૧૧/૧૭ સવારના ૭/૦૦ વા યા

ુ ધીનાં સમયગાળા

દર યાન પોતાના મકાનના રસોડાની બાર ની ટોપર તોડ દરવાજો ખોલી, અ ણી ય ત ઘરમાં
વેશ કર , િતજોર માં થી સોના-ચાં દ ના દાગીના તથા રોકડ
૭,૯૨,૦૦૦/- મતાની ચોર કર લઈ ગઇ છે . આ

િપયા ૭,૩૭,૦૦૦૦/- મળ

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી વી. .ુ પાડવી ચલાવે છે

સોનાનો દોરો ખચી તોડ લઇ ગયા :નરોડાઃ રા શભાઇ લ મીચં

સમાચાર યાદ નં.૨૨૯૪/૧૭

ચાવલા (ઉ.વ.૩૭)(રહ.આર. ીન ફલેટ આઇ.ટ .આઇ.ની બા ુ મા

ુ બેરનગર સરદારનગર) તા.૧૩/૧૧/૧૭ રાતના ૮/૩૦ વા યાના
િસનેમા રોડ ઉપર આવેલ ઇ

થ કો પલે , માખી

એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે
પોલીસ ટશન ખાતે ન ધાવી છે . આ

ુ માર નરોડા બેઠકથી ગેલે ી

શો મની સામેથી પસાર થઈ ર ા હતા યાર

ુ ષ રા શભાઇના ગળામાંથી સોનાની ચેઈન કમત

૪૦,૦૦૦/- ખચી તોડ લઈ નાસી ગયા હતા. આ

િપયા

ગેની ફર યાદ રા શભાઇ ચાવલાએ નરોડા

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી એસ.એમ.ઠાકોર ચલાવે છે .

ગાડ નો કાચ તોડ ચોર ઃઇસન ુ રઃ

ુ લ િપયા

સમાચાર યાદ નં.૨૨૯૫/૧૭

તે ભાઇ ઈ ચં દ બર ડયા (રહ. નેહ સ રતા એપાટમે ટ,

મણીનગર) એ તા.૧૩/૧૧/૧૭ કલાક ૯/૧૫ વા યાના

ુ પ ુ ંજ સોસાયટ કાંક રયા

ુ માર ઇસન ુ ર નીલકંઠ ર ટોર ટની બા ુ માં

આવેલ

ુ િમત સે સ એજ સીની સામે પાક કરલ પોતાની ફોર હ લ ગાડ ના દરવા નો કાચ તોડ

અ ણી

ય ત ગાડ માં થી રોકડ

િપયા ૫૦,૦૦૦/- ચોર કર લઈ ગઈ છે . આ

તે ભાઇ બર ડયાએ ઇસન ુ ર પોલીસ

ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ

ગેની ફર યાદ

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી

વાય. .મા ુ કયા ચલાવે છે .

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

2

