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.૧૦/૧૧/૨૦૧૭

ુ વાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર

નશાબં ધી તથા

ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૨૬૫/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબં ધી ધારા હઠળ ૮૬ કસ કર , ૮૧ ય તઓને ઝડપી, ૩૧૮ લીટર
દશી દા , ૬૭ બોટલ
ૂ ટર કબ

લીશ દા , ૮ વાટર

ક ુ હ ુ. તેમજ

૫૬,૮૦૦/- અને

લીશ દા , ૨ મોટર સાયકલ, ૧ ર ા, ૧ કાર અને ૧

ુ ગાર ધારા હઠળ ૫ કસ કર ૧૮

ુ ગારના સાધનો કબ

ય તઓને ઝડપી રોકડ

િપયા

કયા હતા.

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૨૬૬/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુ લ ૬૦૭ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ ૯૩

ુ જબ

ુ જબ ૮૮ ય તઓની અને પાસા હઠળ

૧૦ ય તઓની અટકાયત કર હતી.

ઘરફોડઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૨૬૭/૧૭

વાડજઃ ધમશભાઇ મફતલાલ મોદ (રહ. સાગર એપાટમે ટ ભાવસાર હો ટલ પાસે નવા વાડજ) એ
વાડજ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૭/૧૧/૧૭ કલાક ૧૨/૦૦ થી તા.૯/૧૧/૧૭
કલાક ૯/૩૦ વા યા દર યાન પોતાના મકાનના દરવા નો ન ુ ચો તોડ અ ણી ય ત ઘરમાં
કર સોનાના દાગીના કમત િપયા ૧,૭૫,૮૫૦/- અને રોકડ િપયા ૨,૦૦,૦૦૦/- મળ
૩,૭૫,૮૫૦/- મતાની ચોર કર લઈ ગઈ છે . આ

એલીસ ીજઃ મોિનસ

ુ નાની તપાસ પો.ઇ. ી

વેશ

ુ લ િપયા

.એ.રાઠવા ચલાવે છે .

ુ ક ુ ભાઇ શાહ (રહ.નારં ગી વીલા બં લોઝ ત ય પાઇન હો પટલ સામે નગર

હો પટલની બા ુ માં એલીસ ીજ) એ એલીસ ીજ પોલીસ

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક

તા.૯/૧૧/૧૭ બપોરના ૧૨/૦૦ થી ૧/૪૫ વા યા દર યાન પોતાના મકાનનો દરવાજો ખોલી
અ ણી ય ત ઘરમાં

વેશ કર િતજોર

ુ ખા ુ કોઇ

િપયા ૬,૦૦,૦૦૦/- ચોર કર લઈ ગઈ છે . આ

ુ લીકટ ચાવીથી ખોલી િતજોર માં થી રોકડ

ુ નાની તપાસ પો.ઇ. ી એ.એસ.પટલ ચલાવે છે .
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ચોર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૨૬૮/૧૭

સાબરમતીઃ અનીતાબહન બં સીલાલ વાઘવાણી (ઉ.વ.૫૨) (રહ. ધમનગર િવભાગ-૨ સાબરમતી) એ
સાબરમતી પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૯/૧૧/૧૭ બપોરના ૧૧/૦૦ થી ૧૨/૦૦
વા યા દર યાન પાલડ થી સાબરમતી પાવર હાઉસ એએમટ એસ બસની
ય તએ પોતાના પસમાં થી સોનાની બં ગડ નં ગ-૨ કમત
િપયા ૫૦,૦૦૦/-, સોનાની વ ટ નં ગ-૨ કમત
૧૮૦૦/- અને રોકડ િપયા ૮૦૦૦/- મળ
આ

ુ સાફર દર યાન અ ણી

િપયા ૫૦,૦૦૦/- , સોનાનો હાર કમત

િપયા ૨૦,૦૦૦/-, ચાં દ નો હાર કમત

િપયા

ુ લ િપયા ૧,૨૯,૮૦૦/- મતાની ચોર કર લીધી હતી.

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી ડ. .બડવા ચલાવે છે .

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