ં
જનસપક
અધીકાર

ારા

પોલીસ કિમશનર ીની કચેર , અમદાવાદ શહર
ં
ટલીફોન નબર
૨૫૬૩૩૩૩૩
કં ોલ મ ટલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૧૮/૧૦/૨૦૧૪ શિનવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી અને

ુ ગારધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૫૯૫/૧૪

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૧૫ કસ કર ૧૨ ય તઓને ઝડપી, ૬૩૮ લીટર દશી
દા , ૦૭ બોટલ ઇ લીશ દા

અને ૦૧ કાર કબ

ુ ગારનાં સાધનો કબ

ય તઓને ઝડપી રોકડ િપયા ૭૦૦/- અને

ુ ગાર ધાર હઠળ ૦૧ કસ કર ૦૧

કર હતી. તેમજ

કયા હતા.

તકદાર ના પગલાં હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૫૯૬/૧૪

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

ોહ ૯૩

ુ લ ૯૪
ુ
જબ

ુ
જબ
૦૮ ય તઓની અને પાસા હઠળ ૦૭ ય તઓની

અટકાયત કર હતી.
બળજબર થી કઢાવી લઇ પલાયન થઇ ગયા :.આઇ.ડ .સી.વટવા :

સમાચાર યાદ નં.૨૫૯૭/૧૪

ુ
િતકભાઇ ભા ભાઇ
ગ ડલીયા (રહ.સર વતી સોસાયટ , ઇ ડ યા કોલોની રોડ,

ુ
બા નગર
) તા.૧૭/૧૦/૧૪ બપોરનાં ૩/૦૦ થી ૩/૦૦ વા યા દર યાન

.આઇ.ડ .સી.વટવા રોપડા

નીચેથી ઇટન ચલાવી પસાર થઇ ર ા હતા દર યાન એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ
ુ ષ ભેગામળ
ુ
ઓ

ગ ડલીયાએ

યા

િતકભાઇ પાસેથી સોનાની ચેઇન કમત િપયા ૧૫,૦૦૦/-, સોનાની વ ટ કમત િપયા

૭૦૦૦/-, બે મોબાઇલ કમત િપયા ૮૦૦૦/- રોકડ િપયા ૨૨,૦૦૦/- અને ઇટન
ચીજ વ

ણ અ

ીજ

બળજબર થી કઢાવી લઇ પલાયન થઇ ગયા હતા. આ
.આઇ.ડ .સી.વટવા પોલીસ

ુ ટર સ હત તમામ

ગેની ફર યાદ

ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ

િતકભાઇ

ુ
નાની
તપાસ પો.ઇ. ી

એમ.એમ.ઠાકોર ચલાવે છે .
સોનાની ચેઈન ખેચી લઈ ગયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૫૯૮/૧૪

સરદારનગર : કૌશ યાબહન રાકશભાઇ વમા (રહ.સહયોગ પાક, નંદ

ામ સોસાયટ , નોબલનગર)

તા.૧૭/૧૦/૧૪ સવારના ૧૧/૪૫ વા યાના
ર ા હતા યાર બે અ
કમત

યા

ુ બેરનગર રલવે ફાટક પાસે રોડ ઉપરથી પસાર થઈ
ુ
માર

ુ ષ(૨૦ થી ૨૫ વષના આશરાનાં) કૌશ યાબહનના ગળામાંથી સોનાનો દોરો

િપયા ૩૦,૦૦૦/- ખચી લઈ નાસી ગયા હતા. આ

સરદારનગર પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ
ઓઢવ : મમતાબહન

ગેની ફર યાદ કૌશ યાબહન વમાએ

ુ
નાની
તપાસ પો.ઈ. ી ઝેડ.એમ.િસધી ચલાવે છે .

ુ
તાપનારાયણ ચ વદ
(રહ. ુ ટ લેિવસ, દવ થ ઇ ટરનેશનલ

હર દશન ચોકડ પાસે, ઓઢવ) તા.૧૭/૧૦/૧૪ બપોરના ૧૨/૦૦ વા યાના
ર ા હતા યાર બે અ

યા

ુ લની બા ુ માં,

ુ
માર
ઘરન કથી પસાર થઈ

ુ ષ(૨૫ થી ૩૦ વષના આશરાનાં) મમતાબહનના ગળામાંથી સોનાની ચેઇન

કમત િપયા ૩૦,૦૦૦/- ખચી લઈ નાસી ગયા હતા. આ
પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ

ુ
ગેની ફર યાદ મમતાબહન ચ વદ
એ ઓઢવ

ુ
નાની
તપાસ પો.સ.ઈ. ી પી.એમ.િનમાવત ચલાવે છે .
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ઘરફોડઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૫૯૯/૧૪

એલીસ ીજ : િ તેષભાઇ ભ શભાઇ પર ખ (રહ.િસ ધાચલ એપાટમે ટ, રં ગવષા સોસાયટ , શારદામં દર
રોડ) એ એલીસ ીજ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૧૭/૧૦/૧૪ સવારનાં ૧૦/૧૫ થી
બપોરનાં ૧૨/૪૫ વા યા દર યાન પોતાના મકાનનાં દરવા નો ન ુ ચો તોડ બે અ ણી ય ત (૨૫ થી
૩૦ વષના આશરાનાં) ઘરમાં
રોકડ

વેશ કર ઘરમાંથી સોના-ચાંદ ના દાગીના, બે નંગ ઘડ યાળ, હડ કમ અને

િપયા ૨,૮૦,૦૦૦/- મળ

તપાસ પો.ઇ. ી

ુલ

િપયા ૬,૯૫,૦૦૦/- મતાની ચોર કર લઈ ગઈ છે . આ

.આર.રબાર ચલાવે છે .

સોલા હાઇકોટ : ધમ ભાઇ શંકરભાઇ પટલ (રહ. ી
ચાંદલોડ યા) એ સોલા હાઇકોટ પોલીસ

રસીડ સી, મંગળ શાંિત પાટ

લોટની સામે,

ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૧૭/૧૦/૧૪ બપોરનાં

૩/૪૫ થી ૪/૦૫ વા યા દર યાન પોતાના મકાનનાં દરવા
કર , સોના-ચાંદ ના દાગીના અને રોકડ િપયા મળ
છે . આ

ુ
નાની

ુ ં તા

તોડ અ ણી ય ત ઘરમાં

વેશ

ુ લ િપયા ૭,૦૦,૦૦૦/- મતાની ચોર કર લઈ ગઈ

ુ
નાની
તપાસ પો.ઇ. ી એસ.એમ.પટલ ચલાવે છે .

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