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.૨૯/૦૮/૨૦૧૭ મંગળવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર

નશાબં ધી તથા

ુ ગારધારા હઠળ ઝડપાયા :-

સમાચાર યાદ નં.૧૭૪૧/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબં ધી ધારા હઠળ ૫૩ કસ કર , ૪૭ ય તઓને ઝડપી, ૨૭૦ લીટર
દશી દા , ૭૦ બોટલ
મોટર સાયકલ કબ

લીશ દા , ૪૭૦ વૉટર
કર હતી. તેમજ

િપયા ૨૪,૮૭૦/- અને

લીશ દા , ૨૪ બીયરટ ન, ૦૧ એ ટ વા અને ૦૧

ુ ગારધારા હઠળ ૦૨ કસ કર , ૦૯ ય તઓને ઝડપી રોકડ

ુ ગારનાં સાધનો કબ

કયા હતા.

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૭૪૨/૧૭

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

ોહ -૯૩

ુ જબ

ુ જબ ૦૭ ય તઓની અને પાસા હઠળ

૦૨ ય તઓની અટકાયત કર હતી.

ઘરફોડ ચોર :ઘાટલોડ યા :

સમાચાર યાદ નં.૧૭૪૩/૧૭
ક તભાઇ શરદભાઇ

ઘાટલોડ યા પોલીસ

પતી (રહ,ચં

લોક સોસાયટ ,

ુ ભાષચોક પાસે મેમનગર) એ

ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૨૫/૦૮/૧૭ રાતના ૧૧/૦૦ થી

તા.૨૮/૮/૧૭ સવારનાં ૭/૪૫ વા યા દર યાન પોતાના બં ધ મકાનનાં દરવા
ળ નો ન ુ ચો અને દરવા

ુ ં તા

તોડ, અ ણી ય ત મકાનમાં

ચાં દ ના દાગીના તથા રોકડ પીયા મળ

આગળની લોખં ડની

વેશ કર , તીજોર માં થી સોના-

ુ લ િપયા ૬૭,૫૦૦/- મતાની ચોર કર લઈ ગઇ છે . આ

ુ નાની તપાસ મ.સ.ઇ. ી કમલેશભાઇ કાળાભાઇ ચલાવે છે .
દર યા ુ ર : ફાયઝા વા/ઓ નદ મબેગ મીઝા (રહ, રોશનગલી, ચં દન તલાવડ દર યા ુ ર)એ દર યા ુ ર
પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૨૭/૦૮/૧૭ બપોરના ૩/૦૦ થી રાતનાં ૮/૦૦ વા યા
દર યાન પોતાના ભાડાનાં રહણાં ક મકાનનાં દરવા
તીજોર માં થી સોનાનાં દાગીના અને રોકડ િપયા મળ
ગઇ છે . આ

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી પી.આર. ડ

ુ ં તા

તોડ, અ ણી

ય ત

વેશ કર ,

ુ લ િપયા ૪૯,૫૦૦/- મતાની ચોર કર લઈ
ચલાવે છે .
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સોનાનો દોરો ખચી તોડ લઇ ગયા :-

સમાચાર યાદ નં.૧૭૪૪/૧૭

શાહ બાગ : રમીલાબેન વા/ઓ જશવં તભાઇ પટલ (ઉ.વ.૫૦)(રહ,પેરલાઇજ પાક ચં લોક બસ ટ ડની
બા ુ માં ડફનાળા શાહ બાગ) એ શાહ બાગ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૨૮/૦૮/૧૭
ના કલાક ૬/૩૦ વા યાનાં

ુ માર ડફનાળા રોડ પર આવેલ નવરો

થઇ ર ા હતા દર યાન એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે

હોલની આગળ રોડ પરથી પસાર

ુ ષ (૩૦ થી ૩૫ વષના આશરાનાં)

રમીલાબેનનાં ગળામાંથી સોનાની ચેઈન કમત િપયા ૩૮,૦૦૦/- ખચી તોડ લઇ નાસી ગયા હતા.આ
ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી એમ.એ.પટલ ચલાવે છે .

કરં ટ લાગતાં

ૃ

:ુ

દર યા ુ ર : હદરઅલી ર

સમાચાર યાદ નં.૧૭૪૫/૧૭
ુ શેન મા ટર (ઉ.વ.૬૯)(રહ,અ લ

કા ુ ુ ર) તા.૨૭/૦૮/૧૭ રાતના ૮/૦૦ વા યાનાં
કામ કરતી વખતે હદરઅલીને ઇલે

ુ લી

ુ લારાહની પોળ, પાંચપ ી

ુ માર દર યા ુ ર ડા ાભાઇની પોળ ખાતે મ

દમાં

ક શોટ લાગતા, સારવાર અથ તેમને વા.સા.હો પટલમાં લાવેલ,

યાં સારવાર દર યાન રાતનાં ૮/૫૦ વાગે ફરજ પરનાં ડૉ. ીએ તેમને
દર યા ુ ર પોલીસે અક માત મોત ન ધી આ

ૃત

હર કયા હતા. આ

ગે

ગેની તપાસ પો.સ.ઇ. ી વી.એસ.િસધવ ચલાવે છે .

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