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.૦૨/૧૧/૨૦૧૭

ુ વાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર

નશાબં ધી તથા

ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયા :-

સમાચાર યાદ નં.૨૨૧૫/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબં ધી ધારા હઠળ ૮૮ કસ કર , ૮૦ ય તઓને ઝડપી, ૧૮૯ લીટર
દશી દા , ૩૪ બોટલ

લીશ દા , ૧

ૂ ટર અને ૧ કાર કબ

કસ કર ૧૨ ય તઓને ઝડપી રોકડ િપયા ૭૩૪૦/- અને

કર હતી. તેમજ
ુ ગારના સાધનો કબ

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

ુ ગાર ધારા હઠળ ૨
કયા હતા.

સમાચાર યાદ નં.૨૨૧૬/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુ લ ૬૦૩ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ ૯૩

ુ જબ

ુ જબ ૧૨૩ ય તઓની અને પાસા હઠળ

૬ ય તઓની અટકાયત કર હતી.

ઘરફોડઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૨૧૭/૧૭

સે ટલાઇટઃ આશીષભાઇ

ુ બોધભાઇ શાહ (રહ. પેલેશીયલ બં લોજ

જવીહાર ફલેટ િવભાગ-૨ સામે

ટાર બઝારની સામે સેટલાઇટ) એ તા.૦૧/૧૧/૧૭ નારોજ સેટલાઇટ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ
નોધાવી છે ક તા.૨૧/૧૦/૧૭ કલાક ૦૦/૦૦ થી તા.૧/૧૧/૧૭ કલાક ૧૦/૦૦ વા યા દર યાન
પોતાના મકાનની બાર ની
તથા

ીલ તોડ અ ણી ય ત ઘરમાં

ેસલેટ અને પે ટલ સાથેનો સેટ, કમત

વેશ કર સોનાનો જડતવાળો

િપયા ૩,૦૦,૦૦૦/-, સોનાની કાનની હ રાજડ ત

ુ ટ ઓ નં ગ-૨ કમત િપયા ૧,૦૦,૦૦૦/-, સોનાની હરાજડ ત પે ડલવાળ ઈટાલઈયન બો
કમત િપયા ૧,૦૦,૦૦૦/-, સોના ુ હ રાજડ ત હાથમાં પહરવા ુ
,

સોનાની સોક ટડ હ રાજડ ત વ ટ ઓ નં ગ-૨ કમત

મોતીની માણેક અને પ ા સાથેની માળા કમત
નં ગ-૫ કમત

ુટ ઓ
ચેઈન

ેસલેટ કમત િપયા ૧,૦૦,૦૦૦/-

િપયા ૧,૦૦,૦૦૦/-, સોનામાં ગં ડલી સાચા

િપયા ૧,૦૦,૦૦૦/-, સોનાના એક

િપયા ૧૫,૦૦૦/-, ચાં દ ના ૧૦ િસ ા નં ગ-૫ અને ચાં દ નો

ામના િસ ા

લાસ કમત

૩,૦૦૦/-, ફોસીલ કંપનીની ઘડ યાળ કમત િપયા ૫,૦૦૦/- અને રોકડ િપયા ૫૦,૦૦૦/-મળ
િપયા ૮,૭૩,૦૦૦/- મતાની ચોર કર લઈ ગઈ છે . આ

િપયા
ુલ

ુ નાની તપાસ પો.ઇ. ી ડ .બી.રાણા ચલાવે

છે .

1

ચોર ઃસરદારનગરઃ

સમાચાર યાદ નં.૨૨૧૮/૧૭
કાશભાઇ કનૈયાલાલ ગે હ

(રહ.કણાવતી

દ
ું રવન સોસાયટ આઇ.ટ .આઇ. ગેલે ી

ડર ીજ પાસે ુ બેરનગર સરદારનગર) એ તા.૧/૧૧/૧૭ નારોજ સરદારનગર પોલીસ ટશન ખાતે
ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૩૧/૧૦/૧૭ રાતના ૧૦/૩૦ વા યાના

ુ માર સરદારનગર ુ બેરનગર

“ ” વોડ િશવમં દ ર રા વેર ન ક પાક કરલ પોતાના એ ટ વાની ડક
ડક માં થી સોનાની બં ગડ નં ગ-૬ કમત

ુ ના

ુ લોક તોડ અ ણી ય ત

િપયા ૩,૫૦,૦૦૦/- મતાની ચોર કર લઈ ગઈ છે . આ

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી ડ .ક.મોર ચલાવે છે .

સોનાનો દોરો ખેચી તોડ લઈ ગયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૨૧૯/૧૭

નરોડાઃ જશોદાબહન વા/ઓફ ઇ રભાઇ શમા (ઉ.વ.૬૨) (રહ. કામે ર પાસે સોસાયટ
લેટ) તા.૧/૧૧/૧૭ કલાક ૯/૩૦ વા યાના

ુ માર નરોડા પં ચિતથ સોસાયટ ન કથી પસાર થઈ

ર ા હતા યાર એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે
કમત િપયા ૩૦,૦૦૦/- ખેચી તોડ લઈ ગયા હતા. આ
પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી છે .આ

મ
ુ તીનાથ

ુ ષ જશોદાબહનના ગલામાં થી સોનાનો દોરો
ગેની ફર યાદ જશોદાબહન શમાએ નરોડા

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી ક.બી.રાઠોડ ચલાવે છે .

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