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.૨૬/૦૮/૨૦૧૭ શિનવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર

નશાબં ધી તથા

ુ ગારધારા હઠળ ઝડપાયા :-

સમાચાર યાદ નં.૧૭૧૬/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબં ધી ધારા હઠળ ૪૨ કસ કર , ૩૫ ય તઓને ઝડપી, ૯૯ લીટર
દશી દા , ૪૫ બોટલ ઇ લીશ દા , ૧૨ બીયરટ ન અને ૦૧ એ ટ વા કબ

કર હતી. તેમજ

ુ ગારધારા હઠળ ૦૪ કસ કર , ૧૪ ય તઓને ઝડપી રોકડ િપયા ૧૨,૭૭૦/- અને
કબ

ુ ગારનાં સાધનો

કયા હતા.

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૭૧૭/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુ લ ૧૦૨ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ -૯૩

ુ જબ

ુ જબ ૧૪ ય તઓની અને પાસા હઠળ

૦૩ ય તઓની અટકાયત કર હતી.

િવ ાસઘાત અને છે તરપ ડ :સેટલાઇટ :

સમાચાર યાદ નં.૧૭૧૮/૧૭

દપનભાઇ િનખીલભાઇ સોની (રહ,મં ગલ એપાટમે ટ મેડ લ ક હો પટલની પાછળ

સેટલાઇટ) એ તા.૨૫/૮/૧૭ નારોજ સેટલાઇટ પોલીસ
તા.૨૬/૦૨/૨૦૧૭ થી આજ દન
(રહ,

ના એપાટમે ટ, કડ લા

યામલ ચાર ર તા પાસે, પો

ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક

ુ ધીનાં સમયગાળા દર યાન આરોપી િવશાલ દશરથભાઇ પં ચાલ
ીજની નીચે લાલ શોટ પાનની ગલીમાં ઈસન ુ ર વટવા રોડ) એ

ુ લર લાઝા માં આવેલ દપનભાઇની “ઓમ મોબાઈલ ગેલેર ” નામની

ુ કાનમાંથી સેમસં ગ કંપનીના અલગ-અલગ મોડલના મોબાઇલ નં ગ-૭૭

ુલ

કમત

િપયા

૮,૧૩,૦૦૦/- મતાનાં લઈ જઈ, બારોબાર વેચી દઇ, મોબાઇલનાં નાણા ક મોબાઈલ દપનભાઇને પરત
નહ

આપી, તેમની સાથે િવ ાસઘાત અને છે તરપ ડ

કર

છે . આ

ુ નાની તપાસ મ.સ.ઇ. ી

ભગવાનભાઇ મોતીભાઇ ચલાવે છે .
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ૃ ણનગર : રિવલાલ ચં પકલાલ વૈ ણવ (ઉ.વ.૨૪)(રહ,ગણેશ રો હાઉસ

ુ જરાત

લેટની પાછળ

સરદાર ચોક ૃ ણનગર) એ તા.૨૪/૮/૧૭ નારોજ ૃ ણનગર પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે
ક તા.૦૫/૦૪/૨૦૧૭ નાં કલાક ૧૦/૩૦ થી તા.૨૭/૭/૧૭ બપોરનાં ૩/૩૦ વા યા દર યાન આરોપી
(૧) ખાનભાઇ (૨) સતોષ ુ માર (૩)રાઘવ
ુ માર (
ડશીપ

તમામ ના

ીવેદ (૪)સીવાની પટલ (૫)સીયાની અ વાલ (૬)વીરા

ુ રા નામ-સરનામાની ખબર નથી)નાઓએ ભેગામળ પોતે પે એ ડ

લબ ચલાવે છે તેવી

ુ ઝ પેપરમાં

હરાત આપી, રિવલાલને

ુ ઝ નામની

ડશીપ કરાવી આપવાની

લાલચ આપી, િપયા ૫૭,૭૦૦/- આરોપીઓનાં એકાઉ ટમાં ભરાવેલ હોય અને યારબાદ િપયા પાછા
નહ આપી, રિવલાલ સાથે િવ ાસઘાત અને છે તરપ ડ કર છે . આ

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી ડ .વી

ખરાડ ચલાવે છે .

ઘરફોડ ચોર :-

સમાચાર યાદ નં.૧૭૧૯/૧૭

શહરકોટડા : પં કજભાઇ માધાભાઇ રાઠોડ (રહ,“સી” કોલોની અશોક મીલ સામે નરોડા રોડ) એ શહરકોટડા
પોલીસ

ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૨૪/૦૮/૧૭ રાતના ૧૧/૪૫ થી તા.૨૫/૮/૧૭

સવારના ૭/૦૦

ુ ધીના સમયગાળા દર યાન પોતાના મકાનમાં અ ણી ય ત

વેશ કર , ઘરમાં થી

મોબાઇલ ફોન કમત િપયા ૧,૦૦૦/-, રોકડા િપયા ૧૦,૫૦૦/-, અગ યનાં દ તાવેજો તેમજ ઘરની
બહારના ભાગે

ુ કલ મોટર સાયકલ કમત

તપાસ પો.સ.ઇ. ી

િપયા ૫૦,૦૦૦/- ચોર કર લઈ ગઈ છે . આ

ુ નાની

.એ.બારોટ ચલાવે છે .

ચોર :-

સમાચાર યાદ નં.૧૭૨૦/૧૭

દર યા ુ ર : રઝવાનાબા ુ વા/ઓ મોહમદ ુ નાફ

કાસમાણી (રહ,ફાતેમા ફલેટ, પાં ચ ખડક ની પોળ

પાં ચ પ ી કા ુ ુ ર) એ તા.૨૫/૮/૧૭ નારોજ દર યા ુ ર પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક
તા.૧૪/૦૮/૧૭ સવારના ૯/૩૦ વા યાનાં

ુ માર આરોપણબાઇ રશમાબેન( ના

ુ રા નામ-ઠામની

ખબર નથી) ઘરમાં કામ કરવા આવેલ હતી યાર રઝવાનાબા ુ નાં ઘરમાં કોઇ હાજર ન હ ુ નો લાભ
લઇ, ઘરની િતજોર માં થી રોકડ પીયા ૨૫૦૦૦/- તથા સોનાના દાગીના, ઇમીટશન જવેલર તથા
કપડા મળ

ુલ

િપયા ૬૫,૦૦૦/- મ ાની ચોર કર લઇ ગઇ છે . આ

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી

ચકલા ચોક નાઓ ચલાવે છે .

સોનાનો દોરો ખચી તોડ લઇ ગયા :નરોડા : કમલેશભાઇ

સમાચાર યાદ નં.૧૭૨૧/૧૭

ાનચદ િસધવાની (ઉ.વ.૩૩)(રહ,મા ૃ

ુ િમ એપાટમે ટ ર વે કોસીગ પાસે

સરદારનગર) એ નરોડા પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૨૪/૦૮/૧૭ રાતના ૯/૩૦
વા યાનાં

ુ માર નટરાજ

ાવે સ નામની ઓફ સ આગળ રોડ ઉપરથી પસાર થઇ ર ા હતા દર યાન

એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે

ુ ષ કમલેશભાઇનાં ગળામાંથી સોનાની ચેઈન કમત

૩૭,૫૦૦/- ખચી તોડ લઇ નાસી ગયા હતા. આ

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી ક.એચ. ડ

િપયા

ચલાવે છે .
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વાહન ચોર :સરખેજ :

સમાચાર યાદ નં.૧૭૨૨/૧૭

ુ તી વા/ઓ ભાવીક શાહ (રહ,સદવાસ એપાટમે ટ રવીનગર

વેજલ ુ ર) એ તા.૨૫/૮/૧૭ નારોજ સરખેજ પોલીસ
તા.૨૩/૦૮/૧૭ સાં જના ૫/૩૦ વા યાના
મોટસ ની સામેના ભાગે

વરાજ પાક

ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે

ક

ુ માર એસ. .હાઈવે પર આવેલ જોલી મોટસ અને ટોયોટા

ુ લી જ યામા પોતાની

એમ.એચ.૨૦.એ. .૨૪૩૬ કમત

ુ લ પાસે

સી વર કલરની વેગનઆર કાર નં બર

િપયા ૧,૦૦,૦૦૦/- મતાની પાક કર હતી.

ય ત રાતનાં ૧૦/૦૦ વા યા દર યાન ચોર કર લઇ ગઇ છે . આ

ની કોઇ અ ણી

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી મકરબા

ચોક નાઓ ચલાવે છે .

આ મહ યા :આનંદનગર : કા િસહ ગોપાલિસહ

સમાચાર યાદ નં.૧૭૨૩/૧૭
ુ ડાવત (ઉ.વ.૨૨)(રહ,બા ુ ભાઈ ની ચાલી ગોપાલનગર

મેમનગર) કોઇ અગ ય કારણસર તા.૧૯/૦૮/૧૭ રાતના ૧૧/૦૦ વા યાનાં
પોતાની
કરલ હતા.

ુ માર પોતાના ઘર

તે ગોળ ઓ ખાઈ લેતાં બેભાન થઈ જતાં, સારવાર અથ તેમને વા.સા.હો પટલમાં દાખલ
યાં સારવાર દર યાન તા.૨૫/૮/૧૭ ના કલાક ૧/૦૦ વાગે તેમ ુ ં

ગે આનં દનગર પોલીસે અક માત મોત ન ધી આ

ૃ

ુ િનપ

ુ હ. આ
ુ

ગેની તપાસ હ.કો. ી હષદભાઈ િવરમભાઈ

ચલાવે છે .

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