ં
જનસપક
અધીકાર

ારા

પોલીસ કિમશનર ીની કચેર , અમદાવાદ શહર
ં
ટલીફોન નબર
૨૫૬૩૩૩૩૩
કં ોલ મ ટલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૦૩/૩/૨૦૧૫ મંગળવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા

ુ ગારધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૪૪૨/૧૫

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૩૩ કસ કર ૨૯ ય તઓને ઝડપી, ૮૯ લીટર
દશી દા , ૪૫૦ બોટલ
અને ૦૧ કાર કબ

લીશ દા , ૭૩૪ વૉટર

કર હતી. તેમજ

૪,૦૬,૮૧૫/- અને

લીશ દા , ૩૩૯ બયર ટ ન, ૦૧ મોટર સાયકલ

ુ ગારધારા હઠળ ૦૩ કસ કર ૦૪ ય તઓને ઝડપી રોકડ િપયા

ુ ગારનાં સાધનો કબ

કયા હતા.

તકદાર ના પગલાં હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૪૪૩/૧૫

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

ોહ .૯૩

સમાચાર યાદ નં.૪૪૪/૧૫

ીકમદાસ રં ગવાણી (ઉ.વ.૫૪) (રહ. ધનલ મી સોસાયટ

ડર યાપરા વટવા) એ વટવા પોલીસ સમ
રાતના ૯/૩૦ વા યા દર યાન અ ણી

વ નસંકત સોસાયટ

ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૨/૩/૧૫ બપોરના ૪/૩૦ થી
ય ત પોતાના ઘરમાં

વેશ કર

મહ ભાઈની પ ની

િનશાબહન (ઉ.વ.૪૨) ને ગળાના ભાગે અને માથાના કપાળના ભાગે ગંભીર ઈ ઓ કર
િનપ

ુલ

ુ
જબ
૧૦ ય તઓની અને અટકાયત કર હતી.

ુ / ટંુ ની ફર યાદઃન
વટવાઃ મહ ભાઈ

ુ
જબ

મોત

વી પહરલ સોનાની ચેઈન કમત િપયા ૨૦,૦૦૦/- અને સોનાની કડ ઓ નંગ-૨ કમત િપયા

૫,૦૦૦/- મળ

ુ લ િપયા ૨૬,૦૦૦/- મતાની

ટંુ કર નાસી ગયા છે . આ

ુ
નાની
તપાસ પો.ઈ. ી

.એચ.સરવૈયાચલાવે છે .
છે તરપ ડ ાઈમ

સમાચાર યાદ નં.૪૪૫/૧૫

ા ચઃ વાલ ભાઈ ડા ાભાઈ પંચાલ (ઉ.વ.૮૦) (રહ. દશવાલી સોસાયટ , સાઈબાબા મં દર

પાસે, કકનગર, ઘાટલોડ યા) એ તા.૨/૩/૧૫ નારોજ

ાઈમ

ા ચ ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક

તા.૨૬/૧/૧૫ થી ૨૭/૨/૧૫ ના સમયગાળા દર યાન આરોપી (૧) િવ
(રહ.

ુ
ભાઈ
વાલ ભાઈ પંચાલ

કત સોસાયટ કકનગર રોડ, ઘાટલોડ યા) એ વાલ ભાઈની ખોટ સહ ઓ કર ફ સ ડ પો ટ

તા.૯/૨/૧૫ નારોજ તોડ ૨૨ લાખ

ુ િપયા પોતાના ખાતામાં ાસ ફર કરાવી વાલ ભાઈના ખાતાની

ુ
ચેક કની
ચેક ઉપર ખોટ સહ કર પૈસા ઉપાડ લઈ િવ ાસઘાત અને છે તરપ ડ કર છે . આ

ુ
નાની

તપાસ પો.સ.ઈ. ી એચ પી કરણ ચલાવે છે .
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ઘરફોડઃ-

સમાચાર યાદ નં.૪૪૬/૧૫

ગાયકવાડ હવેલી : ર ફકભાઇ હા મહંમદ ફર

વાલા (રહ.પીપળાવાળ

જમાલ રુ) એ તા.૨/૩/૧૫ નારોજ ગાયકવાડ હવેલી પોલીસ

ગલી, મોટા બંબા,

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે

તા.૦૧/૩/૧૫ સાંજના ૭/૩૦ થી રાતનાં ૯/૩૦ વા યા દર યાન પોતાના મકાનના દરવા
તોડ અ ણી ય ત ઘરમાં

વેશ કર તીજોર ના લોકર ુ ં તા

ું તા

તોડ તીજોર માંથી સોનાના દાગીના

ુ લ િપયા ૨,,૦૫,૦૦૦/- મતાની ચોર કર લઈ ગઈ છે . આ

અને રોકડ િપયા ૧,૫૦,૦૦૦/- મળ

ુ
નાની
તપાસ પો.ઈ. ી ડ .આઇ.સીસોદ યા ચલાવે છે .
સરદારનગર : ચં ુ લાલ દયાલદાસ

ુ વાણી (રહ.દવલાલી બ ર, આય સમાજની બા ુ માં, ુ બેરનગર)

એ તા.૨/૩/૧૫ નારોજ સરદારનગર પોલીસ

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૨૩/૨/૧૫

બપોરના ૪/૦૦ થી રાતનાં ૮/૦૦ વા યા દર યાન પોતાના મકાનના દરવા
ય ત ઘરમાં
મળ

ુલ

વેશ કર તીજોર

ુ ં તા

ુ ં તા

તોડ અ ણી

તોડ તીજોર માંથી સોના-ચાંદ ના દાગીના અને રોકડ રકમ

િપયા ૧,૦૦,૧૦૦/- મતાની ચોર કર લઈ ગઈ છે . આ

ુ
નાની
તપાસ પો.સ.ઈ. ી

ઝેડ.એમ.િસધી ચલાવે છે .
ચોર :ુ :
નવરં ગ રા

સમાચાર યાદ નં.૪૪૭/૧૫
ુ
ેયાંસભાઇ અ જભાઇ

ન (રહ.િસ વર પેલસ
ે હો પીટલ સામે,

ુ ) એ તા.૨/૩/૧૫ નારોજ નવરં ગ રા
ુ
નવરં ગ રા
પોલીસ

ટડ યમ ચાર ર તા,

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે

તા.૦૬/૨/૧૫ સવારના ૧૦/૩૦ થી બપોરનાં ૧/૩૦ વા યા દર યાન પોતાના મકાનના
ુ લા કબાટમાંથી અ ણી ય ત ડલ કંપની ુ તથા એ સ
ુ કંપનીના
૪૦,૦૦૦/- મતાના ચોર કર લઈ ગઈ છે . આ
એલીસ ીજ : કોક લાબહન

મોદચં

ુ લા મનાં

ુ લ બે લેપટોપ કમત

િપયા

ુ
નાની
તપાસ પો.સ.ઈ. ી આર. .બોડાત ચલાવે છે .

શાહ (રહ.સે લ બક

લેટ,

ુ
ુ રોડ,
દર
રા

બાવાડ ) એ

તા.૦૨/૩/૧૫ નારોજ એલીસ ીજ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે તા.૨૬/૨/૧૫ બપોરના
૪/૦૦ થી સાંજનાં ૭/૦૦ વા યા દર યાન પોતાના મકાનના બેડ મમાંથી અ ણી ય ત એચ.પી.
કંપની ુ લેપટોપ કમત

િપયા ૩૫,૦૦૦/- મતા ુ ં ચોર કર

લઈ ગઈ છે . આ

ુ
નાની
તપાસ

પો.સ.ઈ. ી ડ .ડ .વસાવા ચલાવે છે .

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