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.૨૯/૧૧/૨૦૧૭

ુ ધવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર

નશાબં ધી તથા

ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૩૯૫/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબં ધી ધારા હઠળ ૭૩ કસ કર , ૬૭ ય તઓને ઝડપી, ૩૨૯ લીટર
દશી દા , ૨૦૬ બોટલ

લીશ દા અને ૦૧ કાર કબ

કર ૦૯ ય તઓને ઝડપી રોકડ િપયા ૨૫,૩૦૦/- અને

કર હતી. તેમજ

ુ ગાર ધારા હઠળ ૦૨ કસ

ુ ગારના સાધનો કબ

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

કયા હતા.

સમાચાર યાદ નં.૨૩૯૬/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુ લ ૩૮૦ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ ૯૩

ુ જબ

ુ જબ ૬૪ ય તઓની અને પાસા હઠળ

૦૫ ય તઓની અટકાયત કર હતી.

ઘરફોડ ચોર :-

સમાચાર યાદ નં.૨૩૯૭/૧૭

નરોડા : કર ટભાઇ ચીમનલાલ સોલં ક (ઉ.વ.૫૭)(રહ,ભગવતીનગર રોહાઉસ કોતર ુ ર સરદારનગર)
એ નરોડા પોલીસ

ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૨૭/૧૧/૧૭ ના

લાક ૬/૫૦ વા યા

દર યાન નરોડા, ધીયાનગર દપીકા ટાવરની બા ુ મા મ.નં.૧, દના બેક ખાતે કોઇ અ ણી ય ત દના
બકમા બાથ મના વે ટ લેટરના સળ યા તોડ

દર

વેશ કર , બકના િસ

ુ ર ટ મેનની ડબલ બોરલ

બાર બોર ૨૮૭૫૧૦૯ નંબરની લાયસ સવાળ ગન હાલની કમત પીયા ૧૫,૦૦૦/- ચોર લઇ ગઇ
છે . આ

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી એમ.એ.વાઘેલા ચલાવે છે .

અમરાઇવાડ : અજયભાઇ દનેશભાઇ દવે (ઉ.વ.૨૭)(રહ,સારથી પ રસર રામોલ રગ રોડ અદાણી
સકલ પાસે રામોલ) એ અમરાઇવાડ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૨૭/૧૧/૧૭ ના
રાતના ૯/૦૦ થી તા.૨૮/૧૧/૧૭ સવાર ૮/૦૦ વા યા દર યાન કોઇપણ સમયે અમરાઇવાડ એ તા
શોિપગ સટરમાં આવેલ પોતાની દનેશ ઇલે
એલ.ઇ.ડ . ટ .વી. નં ગ-૨

ુ લ કમત

ોિનક નામની

ુ કાનમાં અ ણી

ય ત

િપયા ૩૨,૦૦૦/- ચોર લઇ ગઇ છે . આ

વેશ કર ,
ુ નાની તપાસ

પો.સ.ઇ. ી એમ.એમ.તેજોત ચલાવે છે .
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નજર

ુ કવી ચોર :-

ચાંદખેડા : સં દપભાઇ

સમાચાર યાદ નં.૨૩૯૮/૧૭
તે

સાદ જય વાલ (ઉ.વ.૨૭)(રહ, ું દાવન

ચાં દખેડા) એ તા.૨૭/૧૧/૧૭ નારોજ ચાં દખેડા પોલીસ
તા.૧૯/૧૧/૧૭ રાતના ૧૧/૩૦ વા યાનાં

ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક
ુ બેનની નજર

( મના નામ સરનામા ની ખબર નથી તે )એ ભેગામળ

દાઝી જતાં

ુ કવી બે અ

યા ઇસમો

ુ બેનની પાસે રાખેલ પસની ચોર કર લઇ

પસમાં રોકડ િપયા ૩,૦૦,૦૦૦/-, સગાઇમાં આવેલ ભેટ-સોગાદ પીયા ૬,૦૦૦/- તથા

એક નોક યા કંપની નો મોબાઇલ કમત િપયા ૫૦૦/- મળ
હતી. આ

િનરવ પેલેસની પાસે

ુ માર ચાં દખેડા, અવનીભવનની બા ુ મા, પાલીવાલ બે કટ

હોલ ખાતે સં દપભાઇની સગાઇના દવસે તેમની માતા
ગયા હતા.

ુ લે

ુ લ િપયા ૩,૦૬,૫૦૦/- ની મતા

ુ કલ

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી એમ.એલ.સોલં ક ચલાવે છે .

ૃ

ુ :-

સમાચાર યાદ નં.૨૩૯૯/૧૭

વટવા : અફસાનાબ ુ વા/ઓ મોહમદ ુ ુ સભાઇ શેખ (ઉ.વ.૩૫)(રહ,વસંત ગ
માળ યા વટવા) તા.૨૧/૧૧/૧૭ ના કલાક ૭/૩૦ વા યાના
બનાવતી વખતે અચાનક

ુ માર પોતાના ઘર

ગડકરનગર ચાર
ાઇમસ પર ચા

ાઇમસ ફાટતા, કપડા ઉપર ઝાળ લાગતા, શર ર ગં ભીર ર તે દાઝી જતાં

સારવાર માટ તેમને એલ. .હો પટલ ખાતે દાખલ કયા હતા.
ના કલાક ૫/૦૦ વાગે તેમ ુ ં
ગેની તપાસ હ.કો. ી રમેશભાઇ

ૃ

ુ િનપ

ુ હ. આ
ુ

યાં સારવાર દર યાન તા.૨૮/૧૧/૧૭

ગે વટવા પોલીસે અક માત મોત ન ધી આ

ુ ળ ભાઇ ચલાવે છે .

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