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.0૬/૦૯/૨૦૧૭

ુ ધવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર

નશાબં ધી તથા

ુ ગારધારા હઠળ ઝડપાયા :-

સમાચાર યાદ નં.૧૭૯૩/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબં ધી ધારા હઠળ ૩૩ કસ કર , ૨૮ ય તઓને ઝડપી, ૧૫૮ લીટર
દશી દા , ૯૫ બોટલ

લીશ દા અને ૦૧ કાર કબ

૧૧ ય તઓને ઝડપી રોકડ િપયા ૧,૫૦૦/- અને

કર હતી. તેમજ

ુ ગાર ધારા હઠળ ૦૨ કસ કર

ુ ગારના સાધનો કબ

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

કયા હતા.

સમાચાર યાદ નં.૧૭૯૪/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુ લ ૬૯ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ ૯૩

ુ જબ

ુ જબ ૦૫ ય તઓની અટકાયત કર

હતી.

િવ ાસઘાત અને છે તરપ ડ :-

સમાચાર યાદ નં.૧૭૯૫/૧૭

આનં દનગર : રોનકભાઇ કાશીરામ પટલ (ઉ.વ.૪૩)(રહ, ાથના િવહાર િત પિત ટાઉનશીપ પાછળ
મહસાણા) એ તા.૦૫/૯/૧૭ નારોજ આનં દનગર પોલીસ

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક

તા.૧૭/૮/૧૭ થી તા.૨૪/૮/૧૭ દર યાન આરોપી િવશાલ અ વાલ ( ના
ખબર નથી)(ઓફ સ: સ માન-૨ આનં દનગર પે ોલપપ સામે

ુ રા નામ-સરનામાની

હલાદનગર) એ રોનકભાઇના દ કરા

તીથ ને એમ.બી.બી.એસ.માં એડમીશન અપાવાની લાલચ આપી, રોનકભાઇ પાસેથી

પીયા

૬,૦૦,૦૫૬/- મેળવી લઈ, એડમીશન ક પીયા પરત નહ આપી રોનકભાઇ સાથે િવ ાસઘાત અને
છે ત ં રપીડ કર છે . આ

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી એસ.ક.બારડ ચલાવે છે .

ચોર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૭૯૬/૧૭

વટવા : કસરદવ ક નારામ સૈની (રહ,ઓમશાં િત નગર લાં ભા રોડ નારોલ વટવા) એ તા.૫/૯/૧૭
નારોજ વટવા પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૨૯/૮/૧૭ રાતનાં ૧/૫૦ વા યાનાં
ુ માર સૈજ ુ ર ગોપાલ ુ ર પીરાણા રોડ પીપળજ નારોલ ખાતે આવેલ નં દન ડનીમ લીમીટડ કંપનીના
પાવર

લા ટમાં કામ કરતાં આરોપી (૧) દ લીપ હડ યા ડામોર (ઉ.વ.૨૨) અને (૨)

લ મણભાઈ ડામોર (ઉ.વ.૨૦) (બંને રહ, કસરદવની કંપનીના
લા ટમાં થી ટરબાઈન મશીનના ધન મેટલના પાટસ નં ગ-૦૪
મતાની ચોર કર લઈ ગયા છે . આ

વીણ

મમાં નારોલ વટવા) ભેગામળ
ુ લ કમત

પીયા ૨,૦૦,૦૦૦/-

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી આર. . ુ મર ચલાવે છે .
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સોનાનો દોરો ખચી તોડ લઇ ગયા :-

સમાચાર યાદ નં.૧૭૯૭/૧૭

સે ટલાઇટ : િવહં ગભાઇ િવનોદભાઇ લીમેય (ઉ.વ.૨૯)(રહ,માણેકબાગ સોસાયટ , ગેટ નં-૭ લેન નં-૧૪
સેટલાઇટ) તા.૦૫/૯/૧૭ કલાક ૦૮/૦૦ વા યાના

ુ માર માણેકબાગ

ક
ુ ન બગીચાના ગેટ આગળ

રોડ ઉપરથી પસાર થઇ ર ા હતા દર યાન એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ કોઇ અ ણી ય તએ
િવહં ગભાઇનાં ગળામાંથી સોનાની ચેઇન કમત

િપયા ૨૪,૦૦૦/- ખચી તોડ લઇ ગયો હતો. આ

ગેની ફર યાદ િવહં ગભાઇ એ સેટલાઇટ પોલીસ
પો.સ.ઈ. ી

ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ

ુ નાની તપાસ

.ક.વાઘેલા ચલાવે છે .

રોકડ ભરલ પસ ખચી લઇ ગયા :-

સમાચાર યાદ નં.૧૭૯૮/૧૭

બા ુ નગર : ક યપભાઇ મહ ભાઇ ઠ ર (ઉ.વ.૪૩)(રહ, ીધર ટનામે ટ ઇ ડ યા કોલોની રોડ
બા ુ નગર)એ બા ુ નગર પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૦૫/૯/૧૭ સાં જનાં ૬/૦૦
વા યાના

ુ માર બા ુ નગર િવરાભગતની ચાલીની સામે

રોડ ઉપર એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે
રાખેલ પસ ક

ન દરાસર તરફ જવાના

ણ ર તા ઉપર

ુ ષ ક યપભાઇની એ ટ વા ઉપર આગળના ભાગે

મા રોકડા પીયા ૯૩,૫૮૦/- તથા કા ુ ુ ર કોમશ યલ બે કની પાસ ુ કો તથા ચેક ુ કો

ભરલ હતી તે ખચી ચોર કર નાસી ગયા છે . આ

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી એસ.એ.પટલ ચલાવે છે .

વાહન ચોર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૭૯૯/૧૭

શહરકોટડા : નરશભાઇ કાન ભાઇ પટણી (ઉ.વ.૩૬)(રહ,સં જયનગર સોસાયટ અિનલ ટાચ રોડ
સરસ રુ ) એ તા.૦૫/૦૯/૧૭ નારોજ શહરકોટડા પોલીસ

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક

તા.૨૮/૮/૧૭ રાતનાં ૦૦/૩૦ થી સવારનાં ૮/૩૦ વા યા દર યાન સરસ રુ ગલારઘાની ચાલી ની
સામે

નાનાઘરનાં

કોટ પાસે રોડ પર પોતાની બોલેરો પીકપ

.૦૧.ડ .એ સ.૩૧૮૧ કમત િપયા ૨,૫૦,૦૦૦/- પાક કર હતી.
લઈ ગઈ છે . આ

ી

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી

માળે થી પડ જતાં

ૃ

ુ સ

હ કલ ગાડ

નં બર

ની અ ણી ય ત ચોર કર

.એ.બારોટ ચલાવે છે .

-ુ ઃ

સમાચાર યાદ નં.૧૮૦૦/૧૭

રામોલ : આયા ચીરાગભાઈ સા ુ (ઉ.વ.૦૩)(રહ,અબ બાપા એપાટમટ વ ાલ) તા.૨/૯/૧૭ ના
કલાક ૧૨/૦૦ વા યાના

ુ માર પોતાના ઘર

પડ જતા, માથાના ભાગે તથા કાનમા ઈ
કરલ હતી.
આયાને

ી

માળે થી રમતા-રમતા મમાંથી બાર વાટ નીચે

થતા, સારવાર માટ તેણીને િસવીલ હો પીટલમાં દાખલ

યાં સારવાર દર યાન ફરજ પરના ડૉ. ી એ તા.૦૫/૦૯/૧૭ ના કલાક ૧૦/૨૦ વાગે
ૃત

હર કર હતી. આ

ગે રામોલ પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ગેની તપાસ

હ.કો. ી મ ુ ભાઈ િવરાભાઈ ચલાવે છે .

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

2

