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.૧૬/૦૯/૨૦૧૭ શિનવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર

નશાબં ધી અને

ુ ગારધારા હઠળ ઝડપાયા :-

સમાચાર યાદ નં.૧૮૬૮/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબં ધી ધારા હઠળ ૨૯ કસ કર , ૨૬ ય તઓને ઝડપી, ૧૨૦ લીટર
દશી દા , ૨૪ બોટલ ઇ લીશ દા અને ૦૧ ઓટોર

ા કબ

કસ કર , ૩૪ ય તઓને ઝડપી, રોકડ િપયા ૯૯,૧૯૦/- અને

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

કર હતી. તેમજ

ુ ગારધારા હઠળ ૦૫

ુ ગારનાં સાધનો કબ

કયા હતા.

સમાચાર યાદ નં.૧૮૬૯/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુ લ ૭૭ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ ૯૩

ુ જબ

ુ જબ ૦૭ ય તઓની અટકાયત કર

હતી.

િવ ાસઘાત અને છે તરપ ડ :-

સમાચાર યાદ નં.૧૮૭૦/૧૭

નરોડા : મનોજ ુ માર ભરતભાઇ પટલ (ઉ.વ.૩૫)(રહ, ુ ભલ મી એવ

ુ હ રદશન ચોકડ કઠવાડા રોડ

નરોડા) એ તા.૧૫/૯/૧૭ નારોજ નરોડા પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક આજથી આશર
અ ગયાર માસ પહલાના કોઇપણ સમયથી આજ દન

ુ ધીનાં સમયગાળા દર યાન આરોપી (૧)

Katherine Dedri (www.facebook.com) profile.phptid =1000096044905127 (૨) સમીરા ર
ડૉ. ુ ઇસ ઓ કર (૪)

ુ િસગ (૫) રાજ

(૩)

શમાિસગ ભેગામળ ખોટા નામે કાગળ ઉપર તેમજ ઇ-મેલ

ઉપર કંપની દશાવી, મનોજ ુ મારને OKIDI KOLA NATRUL SEEDS ભારત ખાતેના સેલર પાસેથી
લઇ, ભારત દશ બહાર વેચી, તે
લઇ તે

ગેના કિમશનની લાલચ આપતી વાતો તેમજ ઇ-મેલ કર િવ ાસમાં

ગેના ખોટા આધારો ઇ ટરનેટ મા યમથી દશાવી, બક એકાઉ ટમાં ુ લ પીયા ૩,૧૦,૦૦૦/-

મેળવી લઇ, મનોજ ુ માર સાથે િવ ાસઘાત અને છે તરપ ડ કર છે . આ

ુ નાની તપાસ પો.ઇ. ી

પી.આર.રામાણી ચલાવે છે .
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ઘરફોડ ચોર ઃમાધવ ુ રા :

સમાચાર યાદ નં.૧૮૭૧/૧૭
ૃ ણાલ S/o ગ

ભાઈ

ુ ઘડ (ઉ.વ.૨૭)(રહ, ર ધ-િસ ધ બં ગલોઝ, રામદવનગર

ચોકડ , સેટલાઈટ) એ માધવ ુ રા પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૧૫/૯/૧૭ ના કલાક
૫/૪૦ થી ૫/૪૫ વા યા દર યાન આરોપી (૧)બહા ુ રિસહ ભવરિસહ (રહ.ગામ: સદારન ુ કલખેડાની
બા ુ માં, તા.ભીમ,

.રાજસમં દ, રાજ થાન) અને (૨) બહા ુ રિસહ નો િમ

ખબર નથી તે) ભેગામળ

અ ર પાક-૨, કો પલે માં

ૃ ણાલભાઇનાં િપતા ની પા વનાથ
ઓ ફસમાં

( ના નામ-સરનામાની

ુ કાન નંબર ૧૧ અને ૧૨ માં આવેલ

ાવે સ નામની ઓ ફસનો દરવાજો

વેશ કર , ઓ ફસના ટબલના

ોઅર ુ ં લોક

ુ લીકટ ચાવીથી ખોલી,

ુ લીકટ ચાવીથી ખોલી

િપયા ૨,૮૦,૦૦૦/- ચોર કર ઓ ફસ બં ધ કર નાસી ગયા છે . આ

દર

ુ કલ રોકડ

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી

વી.એમ.ઝાલા ચલાવે છે .

ચોર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૮૭૨/૧૭

વ ા ુર :
ુ

ૃ ણાલ સ/ઓ બા ુ ભાઇ વાડદોર યા (ઉ.વ.૨૬)(રહ,સોનલ એપાટમટ સોનલ ચાર ર તા

ુ ળ રોડ મેમનગર) એ તા.૧૫/૯/૧૭ નારોજ વ ા ુ ર પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક

તા.૧૪/૦૮/૧૭ સવારનાં ૮/૦૦ થી કલાક ૯/૦૦ વા યા દર યાન પોતાના
ય ત

વેશ કર , મોબાઇલ નં ગ-૫ અને લેપટોપ નં ગ-૨ મળ

કર લઇ ગઇ છે . આ

ુ નાની તપાસ હ.કો. ી

ુ લા ઘરમાં અ ણી

ુ લ િપયા ૬૩,૦૦૦/- મતાની ચોર

સ ગભાઇ હમીરભાઇ ચલાવે છે .

ખોખરા : રાકશભાઇ સ યનારાયણ બોધા (સાઉથ

ડ યન) (ઉ.વ.૨૭)(રહ,

મણી બં લોઝ િનકોલ

કઠવાડા રોડ) એ ખોખરા પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૧૫/૦૯/૧૭ સાં જના ૬/૧૫
થી ૬/૪૫ દર યાન કોઇપણ સમયે ત શીલા

ીન

લેટની સામે અને સી.ટ .એમ.

ીજ નીચે પાક

કરલ પોતાની કારનો પાછળનો કાચ તોડ , કોઇ અ ણી ય ત કારમાં થી ટબલેટ નં ગ-૧, મોબાઇલ
નં ગ-૨ અને રોકડ

િપયા ૧,૨૦,૦૦૦/- તથા અગ યનાં દ તાવેજો મળ

મતાની ચોર કર લઈ ગઇ છે . આ

િપયા ૧,૭૯,૦૦૦/-

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી આર.એમ.ચૌહાણ ચલાવે છે .

વાહન ચોર ઃરામોલ :

ુલ

સમાચાર યાદ નં.૧૮૭૩/૧૭

ુ ુ િસગ સોનેલાલ પાલ (ઉ.વ.૪૦)(રહ,ઉમીયાનગર વ ાલ રામોલ) એ તા.૧૫/૯/૧૭

નારોજ રામોલ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૧૨/૦૯/૧૭ સાં જના ૭/૩૦ વા યાના
ુ માર પોતાના ઘર આગળ સોસાયટ નાં કોમન

લોટમાં પોતાની બોલેરો પીકઅપ ગાડ નંબર

.૦૧.ડ .ઝેડ.૧૮૮૭ કમત િપયા ૨,૫૦,૦૦૦/-પાક કર
કલાક ૭/૩૦ વા યા દર યાન થઇ હતી. આ

ુ ક હતી.

ની ચોર તા.૧૩/૦૯/૧૭ ના

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી પી.ડ .સોલં ક ચલાવે છે .
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રોડ ઉપર પડ જતાં

ૃ

ુ :-

કાગડાપીઠ : રાકશ બહરા

સમાચાર યાદ નં.૧૮૭૪/૧૭
ભીલ (ઉ.વ.૩૫)(રહ,ચા ું ડાનગર િવભાગ-૧

સોસાયટ ની બા ુ માં ઇસન ુ ર) તા.૧૪/૯/૧૭ રાતના ૧૦/૩૦ વા યાના

ં પડામાં માયા રોહ દાસ
ુ માર શાહઆલમ ટોલનાકા

વામીનારાયણ કોલેજ પાસે રામાપીરના મં દર આગળ રોડ ઉપર અચાનક પડ જતા, બેભાન થઇ જતા
સારવાર માટ તેમને એલ. .હો પીટલમાં દાખલ કયા હતા.
કલાક ૧/૨૦ વાગે ફરજ પરના ડો. ી એ તેમને
અક માત મોત ન ધી, આ

ૃત

યાં સારવાર દર યાન તા.૧૫/૯/૧૭ નાં

હર કયા હતા. આ

ગે કાગડાપીઠ પોલીસ

ગેની તપાસ હ.કો. ી ગોરધનિસહ રવતિસહ ચલાવે છે .

આ મહ યા :-

સમાચાર યાદ નં.૧૮૭૫/૧૭

નરોડા : આકાશ ુ માર

ુ બીત ુ માર વાઇન (ઉ.વ.૨૦)(રહ, ફજ-૨

.આઇ.ડ .સી. નરોડા) એ કોઇ

અગ ય કારણસર તા.૧૫/૯/૧૭ ના કલાક ૪/૫૦ વા યા પહલા કોઇપણ સમયે

દપ

લા ટ

ફ ટર ના ભોય તળ યે આવેલ છે ડાની મમાં ઓઢવાની સાલ પં ખે બાંધી ગળે ફાસો ખાઇ આ મહ યા કર
લીધી છે . આ

ગે નરોડા પોલીસ અક માત મોત ન ધી, આ

ગેની તપાસ હ.કો. ી ભીખાભાઇ

વાભાઇ ચલાવે છે .

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