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.૩૧/૧૨/૨૦૧૭ રિવવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર

નશાબં ધી તથા

ુ ગારધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૬૩૩/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબં ધી ધારા હઠળ ૧૧૪ કસ કર , ૧૧૨ ય તઓને ઝડપી, ૨૦૪
લીટર દશી દા , ૩૪૮ બોટલ
કબ

ક ુ હ ુ. તેમજ

ુ ગારના સાધનો કબ

લીશ દા , ૩૨ બયર ટ ન, ૧ મોટર સાયકલ, ૨ ર ા અને ૧

ૂ ટર

ુ ગારધારા હઠળ ૩ કસ કર , ૯ ય તઓને ઝડપી, રોકડ િપયા ૨૫૬૦/- અને
કયા હતા.

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૬૩૪/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુ લ ૬૩ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ુ જબ

ોહ .૯૩ હઠળ ૨ ય તઓની અને પાસા હઠળ ૪

ય તઓની અટકાયત કર હતી.

ુ લા મકાનમાંથી ચોર :-

સમાચાર યાદ નં.૨૬૩૫/૧૭

વાસણા : હષભાઇ મહ ભાઈ શાહ (ઉ.વ.૪૦)(રહ, ું જન લેટ
એ તા.૩૦/૧૨/૧૭ નારોજ વાસણા પોલીસ

ેયાં સનાથ સોસાયટ ની સામે વાસણા)

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૨૭/૧૨/૧૭

બપોરના ૨/૦૦ થી ૨/૪૫ વા યા દર યાન હષભાઇના બહનના સા ુ
વાસણા,

ેયાં સનાથ સોસાયટ ના મકાન નંબર ૬/બી

ઘરમાં થી (૧) સોનાનો
ુ ી કમત

ુ ધા અમરતલાલ તલાટ ના

ુ લા ઘરમાં અ ણી

ય ત

વેશ કર ,

વેર વીપ અને મોતી ભરલો સેટ કમત િપયા ૧,૨૫,૦૦૦/- (૨) ડાયમં ડની

િપયા ૧,૨૦,૦૦૦/- (૩) ચાં દ ના બે લાસ કમત

૨,૪૭,૦૦૦/- મતાની ચોર કર લઈ ગઈ છે .આ

સોનાનો દોરો ખચી તોડ લઇ ગયાઃખોખરા : કમલાબેન વા/ઓ મોગનભાઇ

િપયા ૨,૦૦૦/- મળ

ુલ

િપયા

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

સમાચાર યાદ નં.૨૬૩૬/૧૭
ુ ુ મણકમ દવ (સાઉથ ઇ ડ યન)(ઉ.વ.૫૬)(રહ, .ુ હા.બોડ

સવ દયનગર િસ ધી િવનાયક મં દ રની બા ુ માં અમરાઇવાડ ) તા.૩૦/૧૨/૧૭ સાં જના ૪/૩૦
વા યાના

ુ માર મહાલ મી ફન ચર નામની

યાર એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે

ુ કાન આગળ રોડ ઉપર ચાલતા પસાર થઈ ર ા હતા
ુ ષ(૨૫ થી ૩૦ વષના આશરાના) કમલાબેનના

ગળામાં થી સોનાની ચેઇન કમત િપયા ૨૦,૦૦૦/- તથા સોનાની મગમાળા નો
૨૦,૦૦૦/- મળ

ુલ

ફર યાદ કમલાબેન દવે

ુ કડો કમત િપયા

િપયા ૪૦,૦૦૦/- મતાની ખચી તોડ લઈ નાસી ગયા હતા. આ
એ ખોખરા પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ

ગેની

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી

આર.પી.મકવાણા ચલાવે છે .
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ૃ ણનગર : અચનાબેન વા/ઓ રા ુ લ ુ માર રાઠોડ (ઉ.વ.૨૪)(રહ,શીવા નગર, ગાય ી સોસાયટ
પાસે, ુ બેર ર મં દ ર ની સામે, સૈજ ુ ર,
માતં ગી

ટગ

ુ ષ(૨૫ થી ૩૦ વષના આશરાના) અચનાબેનના ગળામાં થી સોના ુ ં ડો ક ુ

િપયા ૩૫,૦૦૦/- ખચી તોડ લઈ નાસી ગયા હતા. આ

ૃ ણનગર પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ

ગેની ફર યાદ અચનાબેન રાઠોડ

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી એન.પી.મા ચલાવે છે .

વાહન ચોર :-

સમાચાર યાદ નં.૨૬૩૭/૧૭

ઓઢવ : સતીષભાઇ દલીપભાઇ સાયકાડ (રહ,હમાપાક સોસાયટ ,

બકાનગર, ઓઢવ) એ ઓઢવ

પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૨૭/૧૨/૧૭ રાતના ૧૦/૦૦ વા યાના
ઘર ન ક પોતાની આઇસર ગાડ નંબર
ુ ક હતી.

ુ માર

ેસ ની આગળ નયનનગર રોડ ઉપર ચાલતા પસાર થઈ ર ા હતા યાર એક મોટર

સાયકલ ઉપર આવેલ બે
કમત

ૃ ણનગર) તા.૩૦/૧૨/૧૭ સાં જના ૫/૧૫ વા યાના

ુ માર પોતાના

.૨૭.એ સ.૪૦૮૬ કમત િપયા ૧૨,૦૦,૦૦૦/- પાક કર

ની ચોર તા.૨૮/૧૨/૧૭ ના કલાક ૮/૦૦ વા યા દર યાન થઇ હતી. આ

ુ નાની તપાસ

પો.સ.ઇ. ી એસ. .ચૌહાણ ચલાવે છે .

આ મહ યા :-

સમાચાર યાદ નં.૨૬૩૮/૧૭

ૃ ણનગરઃ ભાિવની ડો/ઓ બા ુ ભાઈ સોનારા (ઉ.વ.૧૭) (રહ.ગંગા એપામટ

.ડ . ુલની સામે સૈજ ુ ર

બોઘા) એ અગ ય કારણસર તા.૩૦/૧૨/૧૭ કલાક ૧૦/૧૫ થી ૧૦/૪૫ વા યા દર યાન પોતાના
ઘર પં ખાના

ુ કમાં ુ પ ો બાં ધી ગળે ફાં સો ખાઈ આ મહ યા કર હતી. આ

અક માત મોત નોધી આ

ગે

ૃ ણનગર પોલીસે

ગેની તપાસ પો.સ.ઇ. ી એન.ક.ડાભી ચલાવે છે .

બા ુ નગરઃ નીમાબહન ડો/ઓ

ુ રશભાઈ સોલં ક (ઉ.વ.૨૦) (રહ.વાડ લાલ પાક ટાર હો પટલ સામે

બા ુ નગર) એ બીમાર થી કંટાળ તા.૨૯/૧૨/૧૭ સાં જના ૭/૧૫ વા યાના
ગળે ફાં સો ખાઈ આ મહ યા કર હતી. આ

ુ માર પોતાના ઘર

ગે બા ુ નગર પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ગેની

તપાસ પો.સ.ઇ. ી સી.એમ.કાં ટલીયા ચલાવે છે .
િનકોલઃ ભા ુ ભાઇ શં ુ ભાઇ પટલ (ઉ.વ.૫૯) (રહ. સનરાઇઝપાક
બીમાર થી કંટાળ તા.૩૦/૧૨/૧૭ કલાક ૯/૦૦ વા યાના

વન યોત વીન બં લોઝ પાસે) એ

ુ માર કઠવાડા

આઈડ સી લોટ નં બર-

૩૫૨ રોડ નં-૭ ન ક ઝેર દવા પી લીધી હતી. સારવાર માટ એપોલો હો પીટલમાં દાખલ કરવામાં
આ યા હતા.
નોધી આ

યાં સારવાર દર યાન તેમ ુ ં

ૃ

ુ િનપજ ું હ ુ. આ

ગે િનકોલ પોલીસે અક માત મોત

ગેની તપાસ મ.સ.ઇ. ી રામિસહ મોતીિસહ ચલાવે છે .

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