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.૧૮/૧૦/૨૦૧૭

ુ ધવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર

નશાબં ધી તથા

ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયા :-

સમાચાર યાદ નં.૨૧૦૫/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબં ધી ધારા હઠળ ૩૮ કસ કર , ૩૨ ય તઓને ઝડપી, ૪૬૪ લીટર
દશી દા , ૩૦૪ બોટલ
ગાડ કબ

લીશ દા , ૪૮ વાટર

કર હતી. તેમજ

૫૦,૧૭૦/- અને

લીશ દા , ૯૬ બયર ટ ન, ૧ ર ા અને ૧

ુ ગાર ધારા હઠળ ૩ કસ કર ૨૭

ુ ગારના સાધનો કબ

ય તઓને ઝડપી રોકડ

ુ ફાન
િપયા

કયા હતા.

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૧૦૬/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુ લ ૧૬૨ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ ૯૩

ુ જબ

ુ જબ ૨૦ ય તઓની અને પાસા હઠળ

૪ ય તઓની અટકાયત કર હતી.

છે તરપ ડ ની ફર યાદઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૧૦૭/૧૭

વાસણાઃ િ તીબહન બીપીનભાઇ દર

(ઉ.વ.૩૯) (રહ. િશ પાલય એપાટમે ટ ગોદાવર

જલી

વાસણા) એ તા.૧૭/૧૦/૧૭ નારોજ વાસણા પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૧૫/૧૦/૧૭
૯/૩૦

થી

તા.૧૬/૧૦/૧૭

બપોરના

૪/૦૦

ુ ધીના

સમયગાળા

દર યાન

આરોપી

મો.નં.૯૦૩૩૭૦૦૪૦૯ ના કાડધારક મનોજ રાઠોડ એ િ તીબહનને કનેડા મોકલવાની લાલચ આપી
િપયા ૩૪,૮૦૦/- મનોજ રાઠોડના ખાતામાં જમા કરાવડાવી િવ ાસઘાત અને છે તરપ ડ કર છે . આ
ુ નાની તપાસ પો.ઇ. ી

.

રાઓલ ચલાવે છે .

ચોર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૧૦૮/૧૭

આઈડ સી વટવાઃ િનરવભાઈ દપક ુ માર શાહ (રહ. િશવ ટનામે ટ ક ડલા જ પાસે જોઈતીબા
હો પીટલની પાછળ ઘોડાસર) એ

આઈડ સી વટવા પોલીસ

તા.૧૭/૧૦/૧૭ બપોરના ૧/૧૫ થી ૧/૪૫ વા યા દર યાન

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક
આઈડ સી વટવા અમદાવાદ મકટાઈલ

બે ક વટવા શાખા આગળ પાક કરલ પોતાના એ ટ વાની ડક માં થી જ ર કાગળો અને રોકડ િપયા
૭૦,૦૦૦/- અ ણી ય ત ચોર કર લઈ ગઈ છે . આ

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી એસ.એસ.ગો વામી

ચલાવે છે .

1

કારં જઃ મહ ભાઈ બા ુ ભાઇ (રહ. કલાસઘામ સોસાયટ
વા યાના

ુ માર ર લીફ રોડ ઘી કાટા

હાટક ર) તા.૧૬/૧૦/૧૭ સાં જના ૭/૦૦

મકરદ દસાઇ

ુ નીસીપાલટ પે પાક ગના ગેટ ન કથી

પોતાની કાર ચલાવી પસાર થઈ ર ા હતા યાર એક
ગાડ માં થી ઓઈલ ટપક છે તેમ કહતા મહ ભાઈ ગાડ

ુ ષ ગાડ ન ક આવી કહલ ક તમાર
ુ બોનેટ ખોલી જોવા જતા મહ ભાઈની નજર

ુ કવી ગાડ માં થી ડલ કંપની ુ લેપટોપ કમત િપયા ૩૦,૦૦૦/- અને રોકડ િપયા ૬૫૦૦/- ચોર
કર લઈ આ

ુ ષ પલાયન થઈ ગયો હતો. આ

ખાતે નોધાવી છે . આ

ગેની ફર યાદ મહ ભાઈએ કારં જ પોલીસ ટશન

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી પી.ટ .ચોઘર ચલાવે છે .

સોનાની ચેઈન ખેચી તોડ લઈ ગયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૧૦૯/૧૭

સે ટલાઇટઃ પાયલબહન વા./ઓ

વન જયોત સોસાયટ

શાંતભાઇ શાહ (ઉ.વ.૪૦) (રહ.

દ
ું રવન

સોસાયટ ફલેટની સામે અ ુ ંર રોડ નારણ ુ રા ચાર ર તા નારણ ુ ર)ા તા.૧૭/૧૦/૧૭ બપોરના
૧૨/૩૦ વા યાના

ુ માર શીવરં જની

સાયકલ ઉપર આવેલ એક

ૃ ણનગરઃ

ુ ષ

ણાબહન વા/ઓ િનલેશ ુ માર સોલં ક (ઉ.વ.૩૧) (રહ.અ લેષા પાક સોસાયટ
ૃ ણનગર) તા.૧૭/૧૦/૧૭ રાતના ૮/૩૦ વા યાના

ુ માર

ણાબહન ગળામાં થી સોનાની ચેઈન પેડલ સાથે કમત
ગેની ફર યાદ

િપયા ૩૫,૦૦૦/- ખેચી તોડ લઈ

ણાબહન સોલં ક એ ૃ ણનગર પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી ડ વી ખરાડ ચલાવે છે .

વાહન ચોર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૧૧૦/૧૭

ઓઢવઃ બા ુ ભાઇ

ુ રાભાઇ વહોનીયા (રહ. શ ઇલાઇટ

લેટોની

કમ ર ગરોડ ઓઢવ) એ

તા.૧૬/૧૦/૧૭ કલાક ૧૨/૧૫ વાગે રહણાં ક ન ક પોતાની બોલેરો પીકપ ગાડ નં બર
૭૮૯૯ કમત
હતી. આ

ડ

મં દર ન કથી ચાલતા પસાર થઈ ર ા હતા યાર એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે

નાસી ગયા હતા. આ
છે . આ

ગેની ફર યાદ પાયલબહન શાહ સેટલાઇટ પોલીસ ટશન ખાતે

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી એમ.બી.ઝાલા ચલાવે છે .

.ડ .હાઇ ુ લની પાસે સૈજ ુ ર
હ ુ માન

ીજના છે ડથી પસાર થઈ ર ા હતા યાર મોટર

ુ ષ પાયલબહનના ગળામાં થી સોનાની ચેઈન કમત િપયા ૬૫,૦૦૦/-

ખેચી તોડ લઈ નાસી ગયો હતો. આ
નોધાવી છે . આ

ીજના ઉતરતા

િપયા ૬,૦૦,૦૦૦/- પાક કર હતી.

૨૦ વી

ની ચોર કલાક ૬/૦૦ વા યા દર યાન થઈ

ગેની ફર યાદ બા ુ ભાઈ વહોર યાએ ઓઢવ પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ

ુ નાની

તપાસ પો.સ.ઇ. ી આર.એન.ખાં ટ ચલાવે છે .

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

2

