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.૧૬/૧૨/૨૦૧૭ શિનવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર

નશાબં ધી તથા

ુ ગારધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૫૧૮/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબં ધી ધારા હઠળ ૨૦ કસ કર , ૧૮ ય તઓને ઝડપી, ૬૮ લીટર
દશી દા , ૦૪ બોટલ
ક ુ હ .ુ તેમજ

લીશ દા , ૦૨ વૉટર

લીશ દા , ૦૨ ઓટોર

ા અને ૦૧ એ ટ વા કબ

ુ ગારધારા હઠળ ૦૪ કસ કર , ૧૪ ય તઓને ઝડપી રોકડ િપયા ૧૮,૨૯૦/- અને

ુ ગારનાં સાધનો કબ

કયા હતા.

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૫૧૯/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુ લ ૨૭ 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.૨૫૨૦/૧૭

ાઇમ ા ચ : િમતેષભાઇ ક ર ટભાઇ પટલ (ઉ.વ.૪૩)(રહ,ઉગતી લેટ નમ, સાગર સં ગીત ફલેટની
પાછળ, સાય સ સીટ , સોલા) એ
આજ દન
આઇડ

ાઇમ ા ચ ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક

ુ આર /૨૦૧૭ થી

ુ ધીના સમયગાળા દર યાન આરોપી (૧) િવિવયન સેટ મો.નં. +447424551086 ઇમેલ
vivanset703@yahoo.com (૨) મોગન

મોર સ +447541188775

(૩) રા શ

શમા

મો.નં.7262880095 તથા ઇમેલ આઇડ rajeshsharmatraders50@gmail.com તથા (૪) બક ઓફ
ઇ ડ યા ખાતા ધારક આર.બી. ડસના નામ ુ ં બક એકાઉ ટ નં બર 601820110000598 નેહ
દ હ શાખા નાં ધારક ભેગામળ

ુ વ આયો ત કાવત

લેસ

ુ

ઘડ , ઈ-મેલ આઈડ તેમજ કંપની ુ ં નામ

જણાવી, િમતેષભાઇને હબલ સીડસ સેલર રા શ શમા પાસેથી લઈ, ભારત દશ બહાર વેચી, તે

ગેના

કમીશનની લાલચ આપતી વાતો કર , તેમજ ઈ-મેલ કર િમતેષભાઇને િવ ાસમાં લઈ ઈ ટરનેટ
મા યમથી બક એકાઉ ટમાં િમતેષભાઇ ના
િવ ાસઘાત અને છે તરપ ડ કર છે . આ

ુલ

િપયા ૧,૨૭,૫૦૦/- મેળવી લઈ, િમતેષભાઇ સાથે

ુ નાની તપાસ પો.ઇ. ી પી. .સરવૈયા ચલાવે છે .
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ઘરફોડ ચોર :-

સમાચાર યાદ નં.૨૫૨૧/૧૭

વાસણા : જયવીર દલીપ ુ માર મહતા (રહ.શીવાલય બં લોઝ સરકાર ટ ુ બવેલ રોડ બોપલ) એ
વાસણા પોલીસ

ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૦૮/૧૨/૧૭ ના કલાક ૩/૦૦ થી

તા.૦૯/૧૨/૧૭ નાં કલાક ૬/૦૦ વા યા

ુ ધીના સમયગાળા દર યાન પાલડ

ેયસ

ોસ ગ પાસે

આવેલ આયોજનનગર ખાતે જયવીરભાઇનાં બંગલા નંબર ઇ/૧૪ મકાન ના ઉપરના માળે આવેલ
બા કનીની લોખં ડની
કબાટના

ળ ુ ં લોક તોડ , અ ણી ય ત મકાનમાં

વેશ કર , બેડ મના લાકડાના

ોવરોમાં થી રોકડા પીયા ૧,૩૮,૦૦૦/- તથા ઘરમાં થી સોના-ચાં દ ના દાગીના ( ના વણન

ક કમત ની ખબર નથી તે) ચોર કર લઈ ગઈ છે . આ

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી એસ.બી.ચૌધર

ચલાવે છે .

સોનાની કં ઠ

ખચી તોડ લઇ ગયા :-

સમાચાર યાદ નં.૨૫૨૨/૧૭

ઇસન ુ ર : રા શભાઈ મોહનભાઈ પટલ (ઉ.વ.૫૪)(રહ,ઘન યામનગર ઘોડાસર કનાલ રોડ ઘોડાસર)
એ ઇસન ુ ર પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક ઘોડાસર બી.આર.ટ .એસ. બસ ટોપ ન ક
રોડ ઉપર એક કાળા કલરનાં નં બર લેટ વગરનાં મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે અ
રા શભાઇના પાડોશી

ુ પાબેન

ભાશં કરભાઈ કંસારાના ગળામાંથી સોનાની

કમત િપયા ૩૦,૦૦૦/- ખચી તોડ લઇ ગયા હતા. આ

યા ઇસમોએ

ુ લસીની કંઠ ની માળા

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી ક.આર.પરમાર

ચલાવે છે .

વાહન ચોર :-

સમાચાર યાદ નં.૨૫૨૩/૧૭

ખોખરા : કમલ જયકાં ત કવ ડર (ઉ.વ.૨૪)(રહ,ભગવાનદાસની ચાલી ભાઇ ુ રા ખોખરા) એ ખોખરા
પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૧૪/૧૨/૧૭ રાતના ૧૦/૦૦ વા યાના

ુ માર નાઝરથ

કોલોની આગળ, ભાઇ ુ રા ચાર ર તા હાટક ર તરફ જતા રોડ ઉપર પોતાની સી.એન. . ઓટોર
નં બર

.૦૧.ડ .ટ .૪૫૧૬

કમત

િપયા

૫૦,૦૦૦/-

પાક

કર

ુક

તા.૧૫/૧૨/૧૭ સવાર ૭/૦૦ વા યા દર યાન થઇ હતી. આ

હતી.

ની

ા

ચોર

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી

સી.આર.સોલં ક ચલાવે છે .

ધાબા ઉપરથી પડ જતાં

ૃ

ુ :-

સમાચાર યાદ નં.૨૫૨૪/૧૭

સરદારનગર : રા ુ ભાઇ મં ભાઇ મકવાણા (રહ,ખોડ યારનગર િવભાગ-૩ સરકાર
નોબલનગર સરદારનગર) તા.૧૪/૧૨/૧૭ સાં જના ૬/૩૦ વા યાના
ની બા ુ માં ઉમા

ુ લ ની પાછળ

ુ માર ુ બેરનગર સં તોષીનગર

ુ લની પાસે, મ ુ બન સોસાયટ માં કડ યાકામ કરતા હતા દર યાન ધાબા ઉપરથી

પડ જતા, માથા ના ભાગે ગં ભીર ઇ ઓ થતા, સારવાર અથ તેમને િસ ુ હો પીટલમાં દાખલ કયા
હતા.

યાં સારવાર દર યાન તા.૧૪/૧૨/૧૭ રાતના ૯/૪૫ વાગે તેમ ુ ં

સરદારનગર પોલીસે અક માત મોત ન ધી આ

ૃ

િનપ
ુ

ુ હ .ુ આ

ગે

ગેની તપાસ પો.સ.ઇ. ી નોબલનગર ચોક નાઓ

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

2

