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.૦૪/૧૨/૨૦૧૭ સોમવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર

નશાબં ધી તથા

ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૪૩૪/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબં ધી ધારા હઠળ ૪૨ કસ કર , ૪૦ ય તઓને ઝડપી, ૧૪૫ લીટર
દશી દા , ૧૫ બોટલ
તેમજ

લીશ દા , ૫૦૦ વૉટર

લીશ દા ૦૧

ુ ટર અને ૦૧ કાર કબ

કર હતી.

ુ ગારધારા હઠળ ૦૩ કસ કર ૦૯ ય તઓને ઝડપી રોકડ િપયા ૬૧,૭૯૦/- અને

સાધનો કબ

ુ ગારના

કયા હતા.

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૪૩૫/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુ લ ૧૮૫ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ ૯૩

ુ જબ

ુ જબ ૩૨ ય તઓની અને પાસા હઠળ

૦૩ ય તઓની અટકાયત કર હતી.

િવ ાસઘાત અને છે તરપ ડ :-

સમાચાર યાદ નં.૨૪૩૬/૧૭

સોલા હાઇકોટ : ઓમના તે રાજન ચ પન મનક લ ની િવધવા પ ની (ઉ.વ.૬૬) (રહ, ુ કન ગો ડ
વં દમાતરમ આકડ પાસે ચાંદલોડ યા) એ સોલા હાઇકોટ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક
તા.૦૩/૧૨/૧૭ ના કલાક ૯/૧૦ વા યાના
અ

ુ માર ગોતા, વં દમાતરમ આકડ પાસે રોડ ઉપર

ણ

યા ઇસમો (૩૦ થી ૪૦ વષ આશરાના) એ ભેગામળ અમીનાબેનને “અ હ ચે કગ ચાલે છે ” તેમ

કહ િવ ાસમાં લઇ, તેઓએ પહરલ સોનાની ચેઇન કમત
નં ગ-૩ કમત પીયા ૪૫,૦૦૦/- મળ

િપયા ૭૦,૦૦૦/- તથા સોનાની બં ગડ

ુ લ િપયા ૧,૧૫,૦૦૦/- મતાના દાગીના અમીનાબેન પાસેથી

ઉતરાવી પેપરના પડ કા માં બાં ધી, અમીનાબેનની નજર

ુ કવી પેપરવા

પડ ુ િપ ળની બં ગડ ઓ

વાળા પડ કા સાથે બદલી દઇ, મોટર સાયકલ ઉપર નાસી જઇ, ઓમનાબેન સાથે છે તરપ ડ અને
િવ ાસઘાત કયા છે .આ

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી એસ.આર.મેઘાણી ચલાવે છે .
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ઘરફોડ ચોર :-

સમાચાર યાદ નં.૨૪૩૭/૧૭

વાસણા : અ ુ ન ુ માર રામનારાયણ તને

(ઉ.વ.૬૦)(રહ,ઇ

પાસે વાસણા) એ તા.૦૩/૧૨/૧૭ નારોજ વાસણા પોલીસ

થ રો-હાઉસ,

થમા

લડ બ ની

ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક

તા.૨૫/૧૧/૧૭ રાતના ૦૦/૦૦ થી તા.૦૩/૧૨/૧૭ ના કલાક ૦૭/૦૦ વા યા દર યાન પોતાના
મકાનના

ુ ય દરવા

નો ન ુ ચો તોડ, અ ણી ય ત મકાનમાં

રાખેલ રોકડા પીયા ૭૦,૦૦૦/- ચોર કર લઇ ગઇ છે . આ

વેશ કર , તીજોર તથા કબાટમા

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી પી.એચ. ડ

ચલાવે છે .

અમરાઇવાડ : હતે િસહ અમરિસહ ચાવડા (ઉ.વ.૩૬)(રહ,અમર ુ ંજ, બળ યાવાસ બ ુ ચર માતાના
મં દ ર સામે અમરાઇવાડ

ગામ) એ અમરાઇવાડ પોલીસ

ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક

તા.૩/૧૨/૧૭ બપોરના ૨/૦૦ થી ૨/૩૦ વા યા દર યાન પોતાના મકાનના
ન ુ ચો તોડ , અ ણી

ય ત મકાનમાં

ુ ય દરવા

વેશ કર , તીજોર માંથી સોના ના દાગીના કમત

નો
િપયા

૩૦,૦૦૦/-, એક સેમસં ગ મોબાઇલ કમત િપયા ૧,૦૦૦/- અને રોકડ પીયા ૮૩,૦૦૦/- મળ
િપયા ૧,૧૪,૦૦૦/- મતાની ચોર કર લઇ ગઇ છે . આ

ુલ

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી એમ.એમ.તેજોત

ચલાવે છે .

સોનાનો દોરો ખચી તોડ લઇ ગયા :-

સમાચાર યાદ નં.૨૪૩૮/૧૭

શહરકોટડા : ભા ુ ભાઇ હ રાભાઇ પટલ (ઉ.વ.૬૪)(રહ,

ુ પં ચવટ

એપાટમે ટ, S.K.કો લે ની

પાછળ, ઇ ડ યા કોલોની બા ુ નગર) તા.૦૨/૧૨/૧૭ સાં જના ૬/૦૦ થી ૬/૧૫ વા યા દર યાન
પોતાની પ ની નયનાબેનને મોટર સાયકલ ઉપર પાછળ બેસાડ પસાર થઇ ર ા હતા દર યાન
અમ ુ ુ રા વોરાના રો

રોડ ઉપર વળાં ક ન ક એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે

ુ ષ(૨૫ થી ૩૫

વષના આશરાના) નયનાબેનનાં ગળામાં થી સોનાનો દોરો કમત િપયા ૩૦,૦૦૦/- ખચી તોડ લઇ
નાસી ગયા હતા. આ
ખાતે ન ધાવી છે . આ

ગેની ફર યાદ નયનાબેનનાં પિત ભા ુ ભાઇ પટલે શહરકોટડા પોલીસ ટશન
ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી એ.ડ .ચાવડા ચલાવે છે .

આ મહ યા :-

સમાચાર યાદ નં.૨૪૩૯/૧૭

ઓઢવ : ઇલાબેન શૈલેષભાઇ ખાં ટ (ઉ.વ.૨૩)(રહ,િસગરવા ગામ, સાગર કમીકલ પાસે, ચોસમીયા રોડ
ખેતરમાં, ઓઢવ) એ પિત એ િપયર માં જવાની ના પાડતા, મનમાં લાગી આવતા તા.૦૩/૧૨/૧૭
સવારના ૮/૦૦ વા યાનાં

ુ માર પોતાના ઘર ખેતીકામ માં વપરાતી ઇયળ મારવાની દવા પી ગયેલ

હોઇ, સારવાર અથ તેમને ઓઢવ સી. .ુ એચ.હો પીટલમાં દાખલ કયા હતા.
બપોરનાં ૩/૦૦ વાગે ફરજ પરના ડો. ી એ ઇલાબેનને
અક માત મોત ન ધી આ

ૃત

યાં સારવાર દર યાન

હર કયા હતા. આ

ગે ઓઢવ પોલીસે

ગેની તપાસ પો.સ.ઇ. ી પી.ક. દવ ચલાવે છે .

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