જનસંપક અધીકાર

ારા

પોલીસ કિમશનર ીની કચેર , અમદાવાદ શહર
ટલીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
કં ોલ મ ટલીફોન નંબર ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૦૫/૦૩/૨૦૧૭ રિવવાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા

ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૪૫૯/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૭૪ કસ કર , ૬૩ ય તઓને ઝડપી, ૧૯૩ લીટર
દશી દા , ૩૧૪ બોટલ
હતી. તેમજ

લીશ દા , ૨૩૬ વાટર

ુ ગારધારા હઠળ ૦૪ કસ કર ૧૯

ુ ગારના સાધનો કબ

લીશ દા , ૬૦ બીયરટ ન અને ૦૧ કાર કબ
ય તઓને ઝડપી રોકડ

કર

િપયા ૨૯,૧૫૦/- અને

કયા હતા.

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૪૬૦/૧૭

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

ોહ .૯૩

જ
ુ બ

ુલ

જ
ુ બ ૧૭ ય તઓની અટકાયત કર હતી.

ઘરફોડ :-

સમાચાર યાદ નં.૪૬૧/૧૭

સેટલાઇટઃ ધમ ભાઇ િવશાલભાઇ પટલ (રહ.શીવરં જની સોસાયટ સેટલાઇટ) એ સેટલાઇટ પોલીસ
ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૩/૩/૧૭ કલાક ૮/૩૦ થી તા.૪/૩/૧૭ કલાક ૭/૩૦ વા યા
દર યાન

ેરણાતીથ દરાસર પાસે સ ન
ુ કાસા કો લે માં આવેલ

નામની પોતાની

ુ કાન નંબર-૦૧ ધરણી એજ સી

ુ કાનના દરવા ની લોખંડ ની કોલરશેપર ગેટ નો લોક તોડ ા વગર પહોળો કર ,

દરના દરવા નો કાચ તોડ , અ ણી
૧,૨૭,૦૦૦/- ચોર કર લઇ ગઇ છે. આ

ય ત

ુ કાનમાં

વેશ કર ,

ુ કાનમાંથી રોકડ

િપયા

ન
ુ ાની તપાસ પો.ઇ. ી એમ. .ુ મસી ચલાવે છે .

ચોર :-

સમાચાર યાદ નં.૪૬૨/૧૭

બા ન
ુ ગરઃ નર

ુ માર

દ
ુ યાલ જય વાલ (રહ.વ લભ

બા ન
ુ ગર) એ બા ન
ુ ગર પોલીસ

લેટ, ધનવંતર

હો પટલની બા ુ માં,

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૪/૩/૧૭ કલાક ૬/૩૦

વા યાના

મ
ુ ાર બા ન
ુ ગર સમ ુ બા હો પટલની સામે આવેલ ડાયમંડ

લોડ ગ ર

ા લઇને આવેલ બે

વેર નામની સાઇડના ગેટ પાસે

ુ ષો ગેટ પાસે પડલ ઓ ટ કલ ફાઇબરના બે રોલ HDPE DUCT 40

MM ના કમત િપયા ૬૦,૦૦૦/- લોડ ગ ર

ામાં ભર ચોર કર લઇ ગયા હતા. આ

ન
ુ ાની તપાસ

પો.સ.ઇ. ી એસ.એ.પટલ ચલાવે છે .
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રામોલઃ ભરતભાઇ

જલાલ સોરઠ યા (ઉ.વ.૫૭)(રહ.

ધા ુ લે

સાંઇબાબાના મં દરની બા ુ મા બરોડા

એકસ ેસ હાઇવે સી.ટ .એમ.) તા.૪/૩/૧૭ સાંજના ૬/૩૦ વા યાના

મ
ુ ાર રા

પાક ચાર ર તા કાકા

ભા પાઉ પાસે રાજ દપ પાક સોસાયટ ની સામેથી પોતાની ગાડ ચલાવી પસાર થઇ ર ા હતા દર યાન
મોટર સાયકલ અને એકટ વા ઉપર આવેલા

ુ ષોએ ભરતભાઇની ગાડ રોક , તેમના એકટ વા સાથે

ગાડ ની ટ ર લાગી છે તેમ કહ બોલા-ચાલી કર ભરતભાઇની નજર
૮૦,૦૦૦/- સાથેની થેલી ચોર કર લઇ ગયા હતા. આ
પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ

.આઇ.ડ .સી.વટવાઃ
તા.૪/૩/૧૭ નારોજ

કર

ણ

િપયા

ગેની ફર યાદ ભરતભાઇ સોરઠ યાએ રામોલ

ન
ુ ાની તપાસ પો.ઇ. ી પી.આઈ.સોલંક ચલાવે છે .

ભ
ુ ાષભાઈ જગદ શભાઈ ભાગવ (રહ. ીન એકસ
.આઇ.ડ .સી.વટવા પોલીસ

કલાક ૨/૫૦ વા યાના
ક પાઉ ડમાંથી

કુ વી ગાડ માંથી રોકડ

મ
ુ ાર વટવા

હલાદનગર વેજલ રુ ) એ

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૨/૩/૧૭

.આઇ.ડ .સી.કલર અ ટ લીમીટડ કંપની ફઝ-૨ ના

ુ લા

ુ ષો એસીડના પાવડરની થેલી નંગ-૩૭ કમત િપયા ૨,૯૫,૩૩૪/- મતાની ચોર

લઈ ગયા છે. આ

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી વી.એન.વાઘેલા ચલાવે છે .

સોનાનો દોરો ખચી તોડ લઇ ગયા :-

સમાચાર યાદ નં.૪૬૩/૧૭

સોલા હાઇકોટઃ મં ુ લાબહન ભરતભાઇ પંચાલ (રહ. કત
તા.૨૧/૨/૧૭ બપોરના ૧/૦૦ વા યાનાં

ટનામે ટ, જગત રુ રોડ ચાંદલોડ યા)

મ
ુ ાર ચાંદલોડ યા િવનાયક

થઈ ર ા હતા દર યાન એક પ સર મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે
સોનાની ચેઇ ન કમત

લેટ પાસે રોડ ઉપરથી પસાર
ુ ષો મં ુ લાબહનના ગળામાંથી

િપયા ૩૪,૦૦૦/- ખેચી તોડ લઈ નાસી ગયા હતા. આ

ગેની ફર યાદ

મં ુ લાબહન પંચાલે તા.૪/૩/૧૭ નારોજ સોલા હાઇકોટ પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ

ન
ુ ાની

તપાસ પો.સ.ઇ. ી એસ.આર.મેઘાણી ચલાવે છે .

કરં ટ લાગતાં

ૃ

ુ :-

સમાચાર યાદ નં.૪૬૪/૧૭

નરોડાઃ હરાભાઇ જગે ર કોર (ઉ.વ.૨૦)(રહ. જયા મ ુ ર કામ મળે યા સાઇટ ઉપર) તા.૩/૩/૧૭
રાતના ૧૦/૦૦ વા યાના

મ
ુ ાર નરોડા

.આઇ.ડ .સી. ફઝ-૪ નટરાજ એ

નીયસની સામે આવેલ

આર.સી.સી.ના નવા રોડ બનાવવા ુ કામકાજ કરતા હતા દર યાન હરાભાઇના હાથમાં રાખેલ લેવલ
કરવાની એ

મ
ુ ીનીયમની ૧૫

હરાભાઇને કરં ટ લાગતાં તેમ ુ ં

ટની પ ી

ચી કરતા,

.ઇ.બી. ઇલે ટ ક લાઇનને પ ી અડ જતાં,

ૃ ુ િનપ

ુ હ ુ. આ

ગે નરોડા પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ગેની તપાસ હ.કો. ી દપલબા ુ ચોખેલાલ ચલાવે છે.
નાયબ પોલીસ કિમશનર
કં ોલ મ, અ’વાદ શહર.
પોલીસ કિમશનર વતી.
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