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.૦૬/૧૨/૨૦૧૭

ુ ધવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર

નશાબં ધી તથા

ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૪૪૮/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબં ધી ધારા હઠળ ૫૮ કસ કર , ૫૧ ય તઓને ઝડપી, ૫૪૦ લીટર
દશી દા , ૦૯ બોટલ

લીશ દા , ૫૦ વૉટર

ુ ગારધારા હઠળ ૦૩ કસ કર ૦૯
સાધનો કબ

લીશ દા અને ૦૧ એ ટ વા કબ

ય તઓને ઝડપી રોકડ

કર હતી. તેમજ

િપયા ૧,૨૪,૬૫૦/- અને

ુ ગારના

કયા હતા.

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૪૪૯/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુ લ ૨૬૮ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ ૯૩

ુ જબ

ુ જબ ૩૪ ય તઓની અને પાસા હઠળ

૦૪ ય તઓની અટકાયત કર હતી.

ઘરફોડ ચોર :-

સમાચાર યાદ નં.૨૪૫૦/૧૭

શાહ બાગ : દલપતભાઇ મણીલાલ શાહ (ઉ.વ.૭૫)(રહ,િસ વર લાઝા એપાટમે ટ, ચં મણી હો પટલ
સામે, ગીરધરનગર, શાહ બાગ) એ તા.૬/૧૨/૧૭ નારોજ શાહ બાગ પોલીસ

ટશન ખાતે ફર યાદ

ન ધાવી છે ક તા.૪/૧૨/૧૭ ના કલાક ૪/૩૦ થી તા.૬/૧૨/૧૭ ના કલાક ૩/૦૦ વા યા દર યાન
પોતાના મકાનના દરવા
બેડ મમાં આવેલ િતજોર

ુ ં લોક

ુ લીકટ ચાવીથી ખોલી, અ ણી

ુ લીકટ ચાવીથી ખોલી,

૫,૩૬,૦૦૦/- મતાના ચોર કર લઈ ગઈ છે . આ

ઓઢવ :

ય ત ઘરમાં

ુ દા- ુ દા સોનાના દાગીના

વેશ કર ,

ુ લ કમત

પીયા

ુ નાની તપાસ પો.ઇ. ી એ.ક.પટલ ચલાવે છે .

યં િતભાઇ વ લભભાઇ અડ ુ ક (રહ,ધમ ુ િમ એપાટમે ટ સી.ટ .એમ.બરોડા એકસ ેસ રોડ

અમરાઇવાડ ) એ ઓઢવ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૪/૧૨/૧૭ રાતના ૮/૦૦ થી
તા.૫/૧૨/૧૭ ના કલાક ૪/૧૫ વા યા દર યાન ઓઢવ ખાતે આવેલ પોતાની “અમી” કંપનીનાં
કારખાનામાં અ ણી ય ત
રોકડ

વેશ કર , લોખં ડની િતજોર

કમત પીયા ૫,૦૦૦/- તથા તેમા

પીયા ૧,૧૦,૦૦૦/- તેમજ સી.સી.ટ .વી. ુ ં ડ.વી.આર.મશીન કમત

કોટક અ હાબાદ, બક ઓફ બરોડા િવગેરની ચેક
ુ લ કમત

ુ કલ

િપયા ૨,૦૦૦/- તથા

ુ કો, પાસ ુ ક, લીપ ુ કો તથા પર ુ રણ કાગળો મળ

પીયા ૧,૧૭,૦૦૦/- મતાની ચોર કર લઇ ગઇ છે . આ

ુ નાની તપાસ પો.ઇ. ી

સી.બી.ટંડલ ચલાવે છે .
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ગાડ નો કાચ તોડ ચોર :-

સમાચાર યાદ નં.૨૪૫૧/૧૭

ચાંદખેડા : રા શ ભગવાનદાસ તોતલાની (ઉ.વ.૩૮)(રહ,િનમલ િસ નેચર આ દ ત

ી સની બા ુ માં

ુ સી. .રોડ ચાં દખેડા) એ તા.૦૫/૧૨/૧૭ નારોજ ચાં દખેડા પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી
છે ક તા.૦૩/૧૨/૧૭ રાતના ૧૦/૦૦ થી ૧૧/૪૫ વા યા દર યાન મોટરા એચ.પી.પે ોલપં પની
સામેની ગલીમાં આવેલ નરનારાયણ પાટ

લો ની બા ુ માં

ુ લી જ યામા પાક કરલ પોતાની કારનો

પાછળનો કાચ તોડ , અ ણી ય ત કારમાં થી એપલ કંપની ુ લેપટોપ કમત પીયા ૫૭,૦૦૦/- અને
ડલ કંપની ુ ં લેપટોપ કમત

પીયા ૧૫,૦૦૦/- તથા અગ યના દ તાવેજો મળ

૭૨,૦૦૦/- મતાની ચોર કર લઇ ગઇ છે . આ

ુ લ કમત

િપયા

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી પી.એસ.ચૌધર ચલાવે છે .

વાહન ચોર :-

સમાચાર યાદ નં.૨૪૫૨/૧૭

નરોડા : હા દકભાઇ દલીપભાઇ પટલ (રહ,મહાવીર બં લોઝ પાયલ નગર નરોડા) એ તા.૦૫/૧૨/૧૭
નારોજ નરોડા પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૧/૧૨/૧૭ રાતનાં ૧૧/૦૦ વા યાના
ુ માર નરોડા બેઠક પદમાવતી કો પલે ની ડાબી બા ુ મા
આવેલ

ુ લી જ યામાં પોતાની

૧૫,૦૦,૦૦૦/- પાક કર
થઇ હતી. આ

ુ ક હતી.

લકઝર

િતમાબેનના દવાખાના કોટની દવાલ પાસે

બસ નંબર

.૦૧.ડ .ઝેડ.૨૬૪૭

કમત

િપયા

ની ચોર તા.૦૨/૧૨/૧૭ સવારના ૧૧/૦૦ વા યા દર યાન

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી એમ.એ.વાઘેલા ચલાવે છે .

આ મહ યા :-

સમાચાર યાદ નં.૨૪૫૩/૧૭

ગોમતી ુ ર : કરણબેન વા/ઓ

ુ કશભાઇ બા ુ ભાઇ વૈ ય (ઉ.વ.૪૧)(રહ,પઠાણની ચાલી િવ મમીલ

ની સામે ગોમતી ુ ર) એ પોતાની
સાં જનાં ૬/૦૦ વા યાના

ાસની અને બી.પી.ની બીમાર થી કંટાળ જઇ, તા.૦૫/૧૨/૧૭

ુ માર પોતાના ઘર પં ખા સાથે નાયલોનની દોર બાં ધી ગળે ફાં સો ખાઈ

આ મહ યા કર લીધી છે . આ

ગે ગોમતી ુ ર પોલીસે અક માત મોત ન ધી આ

ગેની તપાસ

પો.સ.ઇ. ી પી.એસ.ઝાલા ચલાવે છે .

અમરાઇવાડ : સંદ પ ુ માર પરષો મભાઇ હડ યલ (ઉ.વ.૨૨)(રહ, શ તનગર િવભાગ-૬ પઠાણની
ચાલી ભીલાવાડા અમરાઇવાડ ) એ કોઇ અગ ય કારણસર તા.૦૫/૧૨/૧૭ ના કલાક ૯/૪૦ વા યા
પહલા કોઇપણ સમયે પોતાના ઘર ગળે ફાં સો ખાઈ આ મહ યા કર લીધી છે . આ
પોલીસે અક માત મોત ન ધી આ

બા ુ નગર : દપક સ/ઓ ચં ુ

ગે અમરાઇવાડ

ગેની તપાસ હ.કો. ી રમણભાઇ કોદરભાઇ ચલાવે છે .
ઠાકોર (ઉ.વ.૧૮)(રહ,ફક રદાસની ચાલી, ચં

ખમણની પાછળ

ભીડભં જન બા ુ નગર) એ કોઇ અગ ય કારણસર તા.૦૪/૧૨/૧૭ બપોરનાં ૧/૩૦ વા યાના
પોતાના ઘર પોતાની
કયા હતા.

ુ માર

તે કોઇ ઝેર દવા પી લેતાં સારવાર માટ તેમને શારદાબેન હો પટલમાં દાખલ

યાં સારવાર દર યાન રાતનાં ૦૮/૪૫ વાગે તેમ ુ ં

પોલીસે અક માત મોત ન ધી આ

ૃ

ુ િનપ

ુ હ. આ
ુ

ગે બા ુ નગર

ગેની તપાસ મ.સ.ઇ. ી ચં ુ ભાઈ વશરામભાઈ ચલાવે છે .
નાયબ પોલીસ કિમશનર,
કં ોલ મ, અ’વાદ શહર.
પોલીસ કિમશનર વતી.
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