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.૧૧/૧૨/૨૦૧૭ સોમવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર

નશાબં ધી તથા

ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૪૮૩/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબં ધી ધારા હઠળ ૨૪ કસ કર , ૨૨ ય તઓને ઝડપી, ૧૧૩ લીટર
દશી દા , ૦૪ બોટલ

લીશ દા , ૦૪ બીયરટ ન અને ૦૧

ુ ટર કબ

હઠળ ૦૨ કસ કર ૧૩ ય તઓને ઝડપી રોકડ િપયા ૨૫,૪૯૦/- અને

ક ુ હ .ુ તેમજ

ુ ગારધારા

ુ ગારના સાધનો કબ

કયા

હતા.

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૪૮૪/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુ લ ૧૨૮ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ ૯૩

ુ જબ

ુ જબ ૧૪ ય તઓની અને પાસા હઠળ

૦૨ ય તઓની અટકાયત કર હતી.

ઘરફોડ ચોર :-

સમાચાર યાદ નં.૨૪૮૫/૧૭

મણીનગર : રાકશભાઈ હસ ુ ખલાલ સોની (રહ,ગોપાલક લેટ, જગાભાઈ પાક, રામબાગ, મ ણનગર)
એ મણીનગર પોલીસ

ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૮/૧૨/૧૭ રાતના ૮/૩૦ થી

તા.૧૦/૧૨/૧૭ ના કલાક ૧૦/૪૫ વા યા દર યાન પોતાના મકાનના દરવા
ય ત મકાનમાં
લઈ ગઈ છે . આ

વેશ કર , સોના-ચાં દ ના દાગીના કમત

ુ ં તા તોડ , અ ણી

પીયા ૧,૦૯,૦૦૦/- મતાની ચોર કર

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી ટ .એન.મોરડ યા ચલાવે છે .

સોનાનો દોરો ખચી તોડ લઇ ગયા :સરદારનગર : િનલમબેન

ુ કશભાઇ

સમાચાર યાદ નં.૨૪૮૬/૧૭
ઠાણી (રહ,સોરાબ

ક પા ડ િસધી બ ર

ુ ના વાડજ) એ

સરદારનગર પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૧૦/૧૨/૧૭ સાં જના ૭/૧૫ વા યાના
ુ માર “ ” વોડ બસ

ટ ડ, મહાવીર કસરતશાળા પાસે રોડ ઉપરથી પોતે તથા સાહદ કજલબેન

પસાર થઇ ર ા હતા દર યાન એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે
િનલમબેન નાં ગળામાં થી સોનાનો દોરો કમત
સોનાનો દોરો કમત

ુ ષ (૩૦ વષના આશરાના)

િપયા ૫૦,૦૦૦/- તથા કજલબેનનાં ગળામાં થી

િપયા ૪૫,૦૦૦/- ખચી તોડ લઇ નાસી ગયા હતા. આ

ુ નાની તપાસ

પો.સ.ઇ. ી સવલ સ કોડ નાઓ ચલાવે છે .
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ચોર :-

સમાચાર યાદ નં.૨૪૮૭/૧૭

વ ા ુ ર : િનવેત િવનોદન (ઉ.વ.૧૯)(રહ,જલદ પ બં લોઝ, િવભાગ-૨ વસં ત િવહાર રોડ બોપલ) એ
વ ા ુ ર પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૧૦/૧૨/૧૭ ના કલાક ૮/૦૦ થી ૧૦/૦૦
ુ ધીનાં સમયગાળા દર યાન

.એમ.ડ .સી,

સામે રોડની બા ુ મા આવેલ કોટની

ાઉ ડમા આ ફાવન મોલની પાછળ ગો ુ લ આવાસની

દવાલ પાસે પાક કરલ પોતાની તથા તેમના િમ ોની

એકટ વાઓની ડક ઓ ના લોક તોડ , અ ણી ય ત અલગ-અલગ કંપનીના મોબાઇલ ફોન નં ગ-૦૩
કમત

પીયા ૧૯,૦૦૦/- તથા રોકડા

મતાની ચોર કર લઈ ગઈ છે . આ

પીયા ૪,૦૦૦/- સાથે ુ પસ મળ

ુ નાની તપાસ હ.કો. ી

કારખાનાની સીડ ઉપરથી પડ જતાં

ૃ

લ
ુ

િપયા ૨૩,૦૦૦/-

શ ગભાઈ હમીરભાઈ ચલાવે છે .

ુ :-

સમાચાર યાદ નં.૨૪૮૮/૧૭

શહરકોટડા : કમલભાઇ રામિવલાસ ગૌતમ (ઉ.વ.૨૭)(રહ,અરિવદ એ ટટ ટાર હો પીટલ ની બા ુ માં
બા ુ નગર) તા.૦૮/૧૨/૧૭ બપોરના ૨/૦૦ વા યાના

ુ માર બા ુ નગર અરિવદ એ ટટ માં સીડ

ઉપર થી પડ જતાં, માથામાં તથા શર ર ગં ભીર ઇ ઓ થતાં, સારવાર અથ તેમને િસવીલ હો પીટલ
માં દાખલ કયા હતા.
ડો. ીએ તેમને

ૃત

યાં સારવાર દર યાન તા.૦૯/૧૨/૧૭ રાતનાં ૧૦/૦૦ વાગે ફરજ પરના
હર કયા હતા. આ

ગે શહરકોટડા પોલીસે અક માત મોત ન ધી આ

ગેની

તપાસ હ.કો. ી દલીપ ુ માર વસં તલાલ ચલાવે છે .

આ મહ યા :-

સમાચાર યાદ નં.૨૪૮૯/૧૭

િનકોલ : િનિતધન નાગ ભાઇ

ુ વા (ઉ.વ.૩૪)(રહ,ડ -માટ ની પાસે, િનકોલ) એ કોઇ અગ ય

કારણસર તા.૧૦/૧૨/૧૭ ના રોજ પોતાના ઘર અનાજમાં

ુ કવાની ગોળ ઓ (ટ કડ ઓ) ખાઇ લેતાં,

સારવાર અથ તેમને સરદાર હો પીટલ માં દાખલ કયા હતા.

યાં સારવાર દર યાન તા.૧૦/૧૨/૧૭

બપોરનાં ૩/૪૫ વાગે ફરજ પરના ડો. ીએ તેમને
અક માત મોત ન ધી આ

ૃત

હર કયા હતા. આ

ગે િનકોલ પોલીસે

ગેની તપાસ હ.કો. ી રામિસહ ચેહરિસહ ચલાવે છે .

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