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.૧૯/૧૨/૨૦૧૭ મંગળવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર

નશાબં ધી ધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૫૪૨/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબં ધી ધારા હઠળ ૧૩ કસ કર , ૦૯ ય તઓને ઝડપી, ૯૪ લીટર
દશી દા , ૧૪૪ બોટલ

લીશ દા અને ૦૧ એ ટ વા કબ

ક ુ હ ુ.

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૫૪૩/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુ લ ૩૭ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ .૯૩ હઠળ ૩૭ ય તઓને અને પાસા

ુ જબ

ુ જબ ૦૨

ય તઓની અટકાયત કર હતી.

પસ

ં ટવી લઇ ગયો :-

સમાચાર યાદ નં.૨૫૪૪/૧૭

નારણ ુ રા : અમીતાબેન વા/ઓ િવરન ુ માર િમ ી (ઉ.વ.૪૦)(રહ,રા
ુ લની સામે રાણીપ) તા.૧૮/૧૨/૧૭ બપોરના ૦૩/૧૫ વા યાના
ઉપરથી પસાર થઇ ર ા હતા દર યાન એક એકટ વા નંબર

વર

સોસાયટ

ુ માર હવમોર આઇ

નીશાન

મ સામે રોડ

-૧-એન.એફ-૨૯૨૪ ઉપર આવેલ

ુ ષ (૨૦ થી ૨૫ વષના આશરાનો) અમીતાબેનની ન ક એકટ વા ચલાવી લાવી, અમીતાબેનનાં
હાથમાંથી પસ ક

માં રોકડા

િપયા ૧૫,૦૦૦/- મળ

ુલ

િપયા ૨૦,૦૦૦/- તથા સેમસં ગ એસ-૭ મોડલનો મોબાઇલ કમત
િપયા ૩૫,૦૦૦/- મતા ભરલ પસ ખચી લઇ ગયો છે . આ

ફર યાદ અમીતાબેને નારણ ુ રા પોલીસ

ટશન ખાતે ન ધાવી છે . આ

ુ નાની

ુ નાની તપાસ મ.સ.ઇ. ી

ુ પતિસહ ચં દનિસહ ચલાવે છે .

ુ લા મકાનમાંથી ચોર :-

સમાચાર યાદ નં.૨૫૪૫/૧૭

પાલડ : અલતાફભાઇ મં હમદ ુ સેન ગાં ધી (ઉ.વ.૫૫)(રહ,ફજમં હમદ સોસાયટ અલીફ લેટની સામે
મહાલ મી પાં ચ ર તા પાલડ ) એ પાલડ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૧૭/૧૨/૧૭
રાતના ૧૧/૩૦ થી તા.૧૮/૧૨/૧૭ ના કલાક ૭/૩૦ વા યા
ુ લા ઘરમાં અ ણી ય ત
કમત

ુ ધીના સમયગાળા દર યાન પોતાના

વેશ કર , ઘરમાં થી ુ લ-૪૭ તોલા વજનના સોના-ચાં દ ના દાગીના ુ લ

િપયા ૯,૪૪,૫૦૦/- મતાના ચોર

કર

લઇ ગઇ છે . આ

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી

એમ.એમ.િસ ધી ચલાવે છે .
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વાહન ચોર :-

સમાચાર યાદ નં.૨૫૪૬/૧૭

સાબરમતી : કમલેશભાઇ ક

ુ રભાઇ પટણી (રહ,કલાસનગર ભીલવાસ સાબરમતી) એ સાબરમતી

પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૧૪/૧૨/૧૭ રાતના ૧૦/૦૦ વા યાના
ડપોની સામે આવેલ ઓ.એન. .સી. ના કોટ પાસે પોતાની મહ
નં બર

-૦૧-ડ .ઝેડ-૬૩૪૯

કમત

બોલેરો પીકઅપ ડા ુ આર.ટ .ઓ

પીયા ૪,૦૦,૦૦૦/- પાક કર

તા.૧૫/૧૨/૧૭ સવારના ૯/૦૦ વા યા દર યાન થઇ હતી. આ

ુ માર અચેર

ુક

હતી.

ની ચોર

ુ નાની તપાસ હ.કો. ી દનેશભાઇ

મં ુ ભાઇ ચલાવે છે .

વાહન અક માતમાં

ૃ

ુ :-

સમાચાર યાદ નં.૨૫૪૭/૧૭

શહરકોટડા : િવજય ુ માર કજોડમલ ુ માવત (ઉ.વ.૨૫)(રહ,શાયોના રસીડ સી નવી ફોજદારની ચાલી
પાસે, હરાવાડ બા ુ નગર) એ શહરકોટડા પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૧૮/૧૨/૧૭
ના કલાક ૧૨/૧૫ વા યાના

ુ માર મે કો ચાર ર તા પાસે, સી.એન. .પં પ પાસે રોડ ઉપર પોતાના

મોટર સાયકલ ઉપર પોતાના િમ
અ

રામચં

યો ઓટો ર ા ચાલક પોતાના ક

ડડોર ને બેસાડ પસાર થઇ ર ા હતા દર યાન એક

ની ર

ા

ુ રઝડપે અને ગફલતભર ર તે ચલાવી લાવી,

મોટર સાયકલ ને ટ ર મારતા પડ જતા, િવજય ુ મારને શર ર ઇ ઓ થઇ હતી તેમજ રામચં
ડડોર

ું

ૃ

ુ િનપ

ુ હ ુ. આ

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી એમ.આઇ.ચૌધર ચલાવે છે .

આ મહ યા :-

સમાચાર યાદ નં.૨૫૪૮/૧૭

ઘાટલોડ યા : સાગર યોગેશભાઇ

ીપાઠ (ઉ.વ.૨૧)(રહ,ગીર રાજ સોસાયટ , િવભાગ-૨ ઇ રકાકા

નગર પાસે ક.ક.નગર રોડ ઘાટલોડ યા) પોતે નોકર કરવા માં ગતો હોય અને તેના િપતા નોકર
કરવાની ના પાડતા હોય
ુ માર પોતાના ઘર પં ખાના

બાબતે મનમાં લાગી આવતાં તા.૧૮/૧૨/૧૭ બપોરના ૨/૩૦ વા યાના
ુ ક સાથે ગળે ફાં સો ખાઇ આ મહ યા કર લીધી છે. આ

પોલીસે અક માત મોત ન ધી આ

ગે ઘાટલોડ યા

ગેની તપાસ મ.સ.ઇ. ી કમલેશભાઇ કાળાભાઇ ચલાવે છે .

નવા વાડજ : મોનીકા દનેશભાઈ વાઘેલા (ઉ.વ.૨૦)(રહ,

બેડકરની ચાલી બક ઓફ બરોડા સામે

રામાપીરનો ટકરો નવાવાડજ) એ કોઇ અગ ય કારણોસર તા.૧૮/૧૨/૧૭ ના કલાક ૧૧/૦૫ વા યાના
ુ માર પોતાના ઘર છતની

ગલ સાથે ુ પ ો બાં ધી ગળે ફાં સો ખાઇ આ મહ યા કર લીધી છે. આ

નવા વાડજ પોલીસે અક માત મોત ન ધી આ

ગે

ગેની તપાસ પો.સ.ઇ. ી એ.પી.પરમાર ચલાવે છે .

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