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.૧૯/૦૮/૨૦૧૭ શિનવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર

નશાબં ધી તથા

ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયા :-

સમાચાર યાદ નં.૧૬૬૮/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબં ધી ધારા હઠળ ૨૯ કસ કર , ૨૫ ય તઓને ઝડપી, ૨૧૦ લીટર
દશી દા કબ
કબ

કય હતો. તેમજ

ુ ગારધારા હઠળ ૧ કસ કર ૩ ય તઓને ઝડપી

ુ ગારના સાધનો

કયા હતા.

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૬૬૯/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુ લ ૨૩૧ ય તઓની અટકાયત કર હતી.તેમજ

ોહ ૯૩

ુ જબ

ુ જબ ૧૧ ય તઓની અટકાયત કર

હતી.

િવ ાસઘાત અને છે તરપ ડ :દાણીલીમડાઃ

સમાચાર યાદ નં.૧૬૭૦/૧૭

ૃ ણકાં ત સોમાભાઇ પરમાર (ઉ.વ.૭૬) (રહ. ીધર સોસાયટ કમલ કલે ડરની પાસે

દાણીલીમડા) એ દાણીલીમડા પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૧૭/૮/૧૭ બપોરના
૧૨/૦૦ વા યાના
અમે કંપનીની

ુ માર ૃ ણકાં ત પરમારના ઘર બે

ુ ષો આ યા હતા.

ઓએ સે સમેન છ એ અને

હરાત માટ આવેલ છ એ અને વીમ પાવડરથી સોના-ચાં દ ના દાગીના ધોઇ તેને

ચમકાવી આપીએ છ એ તેમ જણાવી

ૃ ણકાં તના પ ની પાસેથી સોનાની બં ગડ નં ગ-૨ કમત િપયા

૩૪,૩૪૦/-, સોનાની ચેઈન કમત િપયા ૧૯,૯૭૦/-,સોનાની િવટ નં ગ-૧ કમત િપયા ૪,૨૮૨/-,
કાનમાં

ુ ી નં ગ-૨ કમત

િપયા ૬,૧૬૯/- અને સોનાની િવટ

કમત

િપયા ૩,૯૪૧/- મળ

િપયા ૬૮,૭૦૨/- મતાના દાગીના ચમકાવી આપવા ુ કહ િવ ાસમાં લઇ
છે તરપ ડ કર પલાયન થઈ ગયા હતા. આ

ુ ત-

ુલ

ુ ત કર

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી એન.એસ.પરમાર ચલાવે છે .

ઘરફોડઃ:-

સમાચાર યાદ નં.૧૬૭૧/૧૭

સોલા હાઈકોટઃ સપનાબહન રા ુ લચં

ન (રહ, િવનાયક હાઇટસ, તી ુ પતી

સોલા) એ તા.૧૮/૮/૧૭ નારોજ સોલા હાઈકોટ પોલીસ

ુ લ સામે, ચાં દલોડ યા,

ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક

તા.૩/૮/૧૭ સાં જના ૬/૦૦ થી તા.૫/૮/૧૭ બપોરના ૨/૩૦ વા યા દર યાન પોતાના મકાનમાં
અ ણી ય ત

વેશ કર સોના-ચાં દ ના દાગીના અને રોકડ િપયા મળ

મતાની ચોર કર લઈ ગઇ છે . આ

ુ લ િપયા ૧,૨૬,૦૦૦/-

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી એમ.એલ.રાજ ુ ત ચલાવે છે .
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સોનાનો દોરો ખચી તોડ લઇ ગયા :ઘાટલોડ યાઃ

સમાચાર યાદ નં.૧૬૭૨/૧૭

િવણાબહન વા/ઓ બીપીનચં

ઠાકર (ઉ.વ.૭૭) (રહ. મ ુ દ
ૃં સોસાયટ

ક.ક.નગર પાસે ઘાટલોડ યા) તા.૧૮/૮/૧૭ સાં જના ૫/૪૫ વા યાના
ન કથી ચાલતા પસાર થઈ ર ા હતા યાર એ ટ વા ઉપર આવેલ
સોનાની ચેઇન કમત

ુ માર રહણાં કની સોસાયટ

ુ ષ

િવણાબહનના ગળામાંથી

િપયા ૨૫,૦૦૦/- ખેચી તોડ લઇ નાસી ગયો હતો. આ

િવણાબહન ઠાકર ઘાટલોડ યા પોલીસ

વીપાક

ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ

ગેની ફર યાદ

ુ નાની તપાસ હ.કો. ી

અ તિસહ લિસહ ચલાવે છે .

શાહ બાગઃ રમીલાબહન વા/ઓ જગદ શચ

લબાચીયા (ઉ.વ.૬૨) (રહ. નીલકંઠ પાક ઘોડાક પ

શાહ બાગ) તા.૧૮/૮/૧૭ કલાક ૭/૧૫ વા યાના

ુ માર શાહ બાગ રાજ થાન હો પીટલ રોડ અનમોલ

ટાવર સામેથી ચાલતા પસાર થઈ ર ા હતા યાર એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ (૨૫ થી ૩૦
વષના આશરાના) બે

ુ ષ રમીલાબહનના ગળામાંથી સોનાની ચેઇન કમત િપયા ૩૫,૦૦૦/- ખેચી

તોડ લઇ નાસી ગયા હતા. આ
ખાતે ન ધાવી છે . આ

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી

વાહન ચોર ઃરામોલઃ તે

ગેની ફર યાદ રમીલાબહન લબાચીયાએ શાહ બાગ પોલીસ ટશન
.એલ.ચૌહાણ ચલાવે છે .

સમાચાર યાદ નં.૧૬૭૩/૧૭
િસહ રામ તાપિસહ ચૌહાણ (રહ. ચૌહાણ પેલેસ સ યનારાયણનગર અમરાઈવાડ ) એ

રામોલ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૧૭/૮/૧૭ કલાક ૧/૩૦ વાગે વ ાલ ર ગરોડ
વ ાલ ચાર ર તા તે

ક ટલ ન ક પાક કરલ પોતા ુ ટાટા ડ પર નં બર

કમત િપયા ૧૬,૦૦,૦૦૦/- અ ણી ય ત ચોર કર લઈ ગઇ છે . આ

૨૭ વી ૪૪૪૯

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી

એચ.બી.બાલીયા ચલાવે છે .

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