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.૩૦/૧૨/૨૦૧૭ શિનવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર

નશાબં ધી તથા

ુ ગારધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૬૨૪/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબં ધી ધારા હઠળ ૭૭ કસ કર , ૭૫ ય તઓને ઝડપી, ૧૮૮
લીટર દશી દા , ૩૩૫ બોટલ
ૂ ટર કબ

લીશ દા , ૭૬ બયર ટ ન, ૧ મોટર સાયકલ, ૧ કાર, ૧ ર ા અને ૨

કયા હતા. તેમજ

૧૭૬૦/- અને

ુ ગારધારા હઠળ ૧ કસ કર , ૧

ુ ગારના સાધનો કબ

ય તઓને ઝડપી, રોકડ

િપયા

કયા હતા.

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૬૨૫/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુ લ ૪૯ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ુ જબ

ોહ .૯૩ હઠળ ૨ ય તઓની અને પાસા હઠળ ૭

ય તઓની અટકાયત કર હતી.

છે તરપ ડ ની ફર યાદઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૬૨૬/૧૭

કાગડાપીઠઃ નદ મભાઇ કાદરભાઇ અ

ુ લા ચૌહાણ (ઉ.વ.૨૭) (રહ.ગર બ નવાઝ કોલોની, સોમનાથ

ટોક ઝ પાછળ ચાં ચીયા પાન સે ટર વેરાવળ

.ગીર સોમનાથ ) એ તા.૨૯/૧૨/૧૭ નારોજ

કાગડાપીઠ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક આરોપી (૧) રિવ

ુ લ કતિસગ (૨) યો સના

સમીર જોન અને (૩) મનહરભાઇ (રહ.એસ.ટ .હબટાઉન ગીતામં દર) એ ભેગા મળ માહ ઓગ ટ૨૦૧૭ થી આજ દન

ુ ધીના સમયગાળા દર યાન ગીતામં દર એસ.ટ .હબટાઉન ખાતે

લોબલ

ઓવરસીઝ નામની ઓફ સ ખોલી િવદશમાં નોકર આપાવવાની લાલચ આપી નદ મભાઈ તથા અ ય
સાહદ િમ

ઇલીયાસના

ુલ

િપયા ૨,૧૯,૦૦૦/- મેળવી લઈ આજ દન

િવ ાસઘાત અને છે તરપ ડ કર છે . આ

ુ ધી પરત નહ આપી

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી એમ. . ુ ણ ચલાવે છે .

ચોર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૬૨૭/૧૭

સરદારનગરઃ મહ ુ બ હબીબ ઉલહર ન (રહ. ગામ ૩૯ ઝખીરા થાના પો ટ ક બા
.ુ પી.) એ સરદારનગર પોલીસ

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા ૨૯/૧૨/૧૭ ના

૪/૨૦વાગે થી ૧૯/૦૦ વા યા દર યાન અમદાવાદ
અ ણી

લાઅ બરલી

ટરનેશનલ એરપોટના

પાઇ ટ બસમાં થી

ય તએ મહ ુ બ હબીબ ઉલહર નના પ નીના પસમાં થી ડાઇમં ડ જવેલર

૪૫,૦૦૦/-, મોબાઈલ ફોન કમત
દ તાવેજની ચોર કર લીધી હતી. આ

િપયા ૨૦,૦૦૦/- અને રોકડ

લાક

કમત

િપયા

િપયા ૨૦,૦૦૦/- તેમજ જ ર

ુ નાની તપાસ હાંસોલ પોલીસ ચોક ના ઈ ચા

ચલાવે છે .

1

ુ ં ટની ફર યાદઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૬૨૮/૧૭

િનકોલઃ હરશભાઇ રમેશભાઇ વનરા (ઉ.વ.૩૪) (રહ.ભોજલધામ રસીડ સી,અબ બાપા
હોટલ િવરાટનગર રોડ િનકોલ) તા.૨૮/૧૨/૧૭ સવારના ૧૧/૩૦ વા યાના
ટ રોડ ખોડ યાર માતા ના મં દ રની પાસે આવેલ ખોડલરાજ

ીન પાસે, પામ

ુ માર ઉ મનગર ૮૦

ાવે સની ઓફ સ સામેથી

ચલાવી પસાર થઈ રહયા હતા યાર એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે

ુ ષ હરશભાઈના

ુ ના
ુ નાના

ુ કમાં ભરાવેલ થેલી ખેચી લઈ નાસી ગયા હતા. આ થેલીમાં રોકડ િપયા ૧,૫૦,૦૦૦/- મતા હતી.
આ

ગેની ફર યાદ હરશભાઈ વનરાએ િનકોલ પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ ુ નાની તપાસ

ો.પો.સ.ઇ. ી પી. .ખાં ટ ચલાવે છે .

સોના ુ ડોક

ું

ંટવી લઈ ગયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૬૨૯/૧૭

નરોડાઃ ક જલબહન રિવલાલ પટલ (ઉ.વ.૨૯) (રહ. ક ણા બં લોઝની સામે નાના ચલોડા નરોડા)
તા.૨૯/૧૨/૧૭ બપોરના ૪/૪૫ વા યાના

ુ માર નરોડા નાના ચલોડા

ીનાથ કલાસીસ ન કથી

ચાલતા પસાર થઈ ર ા હતા યાર એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે
ગળામાં થી સોના ુ ડોક

ુ કમત

ુ ષ ક જલબહનના

િપયા ૯૦૦૦/- ખેચી તોડ લઈ નાસી ગયા હતા. આ

ફર યાદ કજલબહન પટલે નરોડા પોલીસ

ગેની

ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી

. .કામળ યા ચલાવે છે .

વાહન અક માતમાં

ૃ

-ુ ઃ

સમાચાર યાદ નં.૨૬૩૦/૧૭

નારોલઃ રા ુ ભાઇ રણછોડભાઇ પં ચાલ (રહ.સાં દળ યાની ડલી મેલડ માતા ચોક બાવળા)) એ નારોલ
પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૨૯/૧૨/૧૭ સાં જના ૫/૦૦ વા યાના

ુ માર રા ુ ભાઈ

પં ચાલની પ ની ુ ંદનબહન (ઉ.વ.૪૨) પીરાણા રોડ ોસ કરતા હતા યાર એક ટાટા ૪૦૭ ગાડ નંબર
૨૩ એ સ ૩૧૨૫ ના ચાલક ગાડ
ગં ભીર ઈ ઓ થતા તેમ ુ

ૃ

ુ રઝડપે અને બેદરકાર થી ચલાવી ટ ર મારતા ુ ંદનબહનને

ુ િનપજ ુ હ ુ. આ

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી ઝેડ.આઇ.શેખ ચલાવે છે .

આ મહ યા :-

સમાચાર યાદ નં.૨૬૩૧/૧૭

ચાંદખેડાઃ સીતાબહન સવ ભાઇ (ઉ.વ.૨૬) (રહ. ભૈરવનાથની ચાલી વેલ ભાઇનો
અગ ય કારણસર તા.૨૯/૧૨/૧૭ બપોરના ૨/૧૫ વા યાના
આ મહ યા કર હતી. આ

ુ વો મોટરા) એ

ુ માર પોતાના ઘર ગળે ફાં સો ખાઈ

ગે ચાં દખેડા પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ગેની તપાસ પો.સ.ઇ ી

ડ .એસ.ડાભી ચલાવે છે .
નાયબ પોલીસ કિમશનર,
કં ોલ મ, અ’વાદ શહર.
પોલીસ કિમશનર વતી.

2

