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.૩૧/૧૦/૨૦૧૭ મં ગળવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર

નશાબં ધી તથા

ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયા :-

સમાચાર યાદ નં.૨૨૦૩/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબં ધી ધારા હઠળ ૯૩ કસ કર , ૭૩ ય તઓને ઝડપી, ૧૮૯ લીટર
દશી દા , ૧૦૧ બોટલ

લીશ દા , ૨૬ વાટર

કબ

કર હતી. તેમજ

અને

ુ ગારના સાધનો કબ

લીશ દા , ૧ કાર, ૧ મોટર સાયકલ અને ૧ ર ા

ુ ગાર ધારા હઠળ ૬ કસ કર ૨૫ ય તઓને ઝડપી રોકડ િપયા ૨૭,૩૫૦/કયા હતા.

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૨૦૪/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુ લ ૬૬૧ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ ૯૩

ુ જબ

ુ જબ ૧૦૯ ય તઓની અને પાસા હઠળ

૧ ય તની અટકાયત કર હતી.

ઘરફોડઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૨૦૫/૧૭

વાસણાઃ ગોપાલભાઈ કશવભાઈ વળગામા (રહ. દ ાં ત એપાટમે ટ સામે,દવાસ એપાટમે ટની બા ુ મા
વરાજપાક) એ તા.૩૦/૧૦/૧૭ નારોજ વાસણા પોલીસ

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક

તા.૨૦/૧૦/૧૭ બપોરના ૩/૩૦ થી તા.૨૯/૧૦/૧૭ સાં જના ૬/૩૦ વા યા દર યાન વાસણા જવાહર
નગર એફ/૪૦૩ િસ ધાથ એપાટમે ટ ખાતે પોતાના મકાનના દરવા
ઘરમાં

વેશ કર

ુ તા

તોડ અ ણી ય ત

સોના-ચાં દ ના દાગીના તથા સોના-ચાદ ના િસ ા કમત િપયા ૨,૧૪,૦૦૦/- અને

રોકડ િપયા ૧,૭૦,૦૦૦/- મળ

ુ લ િપયા ૩,૮૪,૦૦૦/-મ ાની ચોર કર લઈ ગઈ છે . આ

ુ નાની

તપાસ પો.ઈ. ી એચ.બી.ચૌધર ચલાવે છે .

પસ

ટવી લઈ ગયાઃ-

વાસણાઃ

સમાચાર યાદ નં.૨૨૦૬/૧૭

નાશાબહન વા/ઓફ ધમ ભાઇ રાવલ (ઉ.વ.૩૮) (રહ.

બાગ સોસાયટ

નગરપાલીકાની બા ુ માં વેજલ ુ ર) તા.૩૦/૧૦/૧૭ રાતના ૮/૩૫ વા યાના

વેજલ ુ ર

ુ માર જય દપ ટાવરથી

વરાજ મહતા હો પીટલ તરફ જતા ચાં દની પાટ લોટ આગળથી પસાર થઈ ર ા હતા યાર એક
લાલ રં ગના પ સર મોટર સાયકલ નંબર ૭૨૪૮ ઉપર આવેલ બે
પસ

ટવી લઈ નાસી ગયા હતા.

નાશાબહનના હાથમાં થી

પસમાં જ ર દ તાવેઝ તેમજ મોબાઈલ ફોન કમત

૨૫૦૦/- અને રોકડ િપયા ૪૫,૦૦૦/- મ ા હતી. આ
ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ

ુ ષો

ગેની ફર યાદ

િપયા

નાશાબહને વાસણા પોલીસ

ુ નાની તપાસ પો.ઈ. ી એચ.બી.ચૌધર ચલાવે છે .
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આ મહ યાઃકાગડાપીઠઃ નાનો િનઝાર

ુ

સમાચાર યાદ નં.૨૨૦૭/૧૭
ન

ુ લાણી (ઉ.વ.૫૦) (રહ. ખો

સોસાયટ વેદ મં દર પાસે કાકર યા)

એ અગ ય કારણસર તા.૩૦/૧૦/૧૭ કલાક ૪/૦૦ થી કલાક ૫/૩૦ વા યા દર યાન પોતાના ઘર
ગળે ફાં સો ખાઈ આ મહ યા કર હતી. આ

ગે કાગડાપીઠ પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ગેની

તપાસ હ.કો. ી નટરવરભાઇ હર ભાઇ ચલાવે છે .

વાસણાઃ હતેશ દનેશભાઈ સોનવાલ (ઉ.વ.૩૨)(રહ.બાપા સીતારામ મં દર પાસે સોરાઈનગર વાસણા)
એ અગ ય કારણસર તા.૨૯/૧૦/૧૭ સાં જના ૬/૦૦ થી ૭/૦૦ વા યા દર યાન પોતાના ઘર લોખં ડની
પાઈપ સાથે સાડ બાં ધી ગળે ફાં સો ખાઈ આ મહ યા કર હતી. આ
નોધી આ

ગે વાસણા પોલીસે અક માત મોત

ગેની તપાસ હ.કો. ી કનૈયાલાલ િશવાભાઈ ચલાવે છે .

ર વર ં ટ વે ટઃ મહશભાઇ

ુ ળ ભાઇ વાઘેલા (ઉ.વ.૪૯) (રહ.માયાનગર સોસાયટ િસિવલ પાછળ)

એ અગ ય કારણસર તા.૩૦/૧૦/૧૭ સાં જના ૫/૫૫ વા યા પહલા બાટા શો મની પાછળ ગાં ધી ીજ
અને નહ

ીજ વ ચે ર વર ટ વોક વે ઘાટ નં-૬ ન ક નદ માં પડ ુ

ગે ર વર ંટ વે ટ પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ુ ક આ મહ યા કર હતી
. આ

ગેની તપાસ હ.કો. ી જગદ શચં

આ મારામ

ચલાવે છે .

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