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.૧૨/૦૨/૨૦૧૮ સોમવાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબં ધી તથા

ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૯૮/૧૮

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબં ધી ધારા હઠળ ૭૫ કસ કર , ૬૭ ય તઓને ઝડપી, ૩૯૦
લીટર દશી દા , ૫૫ બોટલ
ર ા અને ૧ કાર કબ

લીશ દા , ૧૯૫ વાટર

કર હતી. તેમજ

િપયા ૪૭,૫૩૦/- અને

લીશ દા , ૨૪ બયર ટ ન, ૨

ૂ ટર, ૧

ુ ગાર ધારા હઠળ ૫ કસ કર ૨૦ ય તઓને ઝડપી રોકડ

ુ ગારના સાધનો કબ

કયા હતા.

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૯૯/૧૮

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુ લ ૬૬ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ .૯૩

ુ જબ

ુ જબ ૪ ય તઓની અટકાયત કર હતી.

ઘરફોડઃ-

સમાચાર યાદ નં.૩૦૦/૧૮

સરદારનગરઃ પં ખીલભાઇ શૈલેશભાઇ ગ જર (રહ.કતન સોસાયટ ઉમા

ુ લની પાસે

ુ બેરનગર

સરદારનગર) એ સરદારનગર પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૦૯/૦૨/૧૮ રાતના
૧૧/૦૦ થી તા.૧૦/૨/૧૮ સવારના ૬/૧૫ વા યા દર યાન પોતાના મકાનના દરવા નો ન ુ ચો
તોડ અ ણી ય ત ઘરમાં

વેશ કર ચાં દ ના દાગીના, બક કાડ, ઘડ યાળ અને રોકડ િપયા મળ

ુ લ િપયા ૨૭,૪૦૦/- મતાની ચોર કર લઈ ગઈ છે . આ

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી એમ.એમ.ઠાકોર

ચલાવે છે .

સોના ુ મં ગળ ુ ખેચી તોડ લઈ ગયાઃચાંદખેડાઃ અચનાિસગ

ભાત ુ માર

સમાચાર યાદ નં.૩૦૧/૧૮

સાદ (ઉ.વ.૪૩)(રહ. યામવેદ

રોડ ચાં દખેડા) તા.૧૦/૨/૧૮ સાં જના ૬/૦૦ વા યાના

ુ માર પા

ટટસ માનસરોવર આઇ.ઓ.સી

રસીડ સીના સકલ થી તે

નગર

િવભાગ-૦૭ ની પાછળના રોડ ની ચોકડ ન કથી પસાર થઈ ર ા હતા યાર એક મોટર સાયકલ
ઉપર આવેલ બે

ુ ષ અચનાિસગના ગળામાં થી સોનાની ચેઇન કમત િપયા ૩૫,૦૦૦/- ખેચી તોડ

લઈ નાસી ગયા હતા. આ
છે . આ

ગેની ફર યાદ અચનાિસગ

સાદ ચાં દખેડા પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી એન.ક.રાઠવા ચલાવે છે .
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દાઝી જતાં

ૃ

ુ:-

સમાચાર યાદ નં.૩૦૨/૧૮

એલીસ ીજઃ મં ુ લાબહન વા/ઓ
બા ુ માં

ુ દર ુ રા રોડ

ુ લ શં કર (ઉ.વ.૮૦)(રહ.નીલમ સોસાયટ ચં દન મેડ કલ ટોરની

બાવાડ) તા.૨૯/૦૧/૧૮ કલાક ૧૨/૩૦ વા યાના

ુ પાઠ કરતા હતા યાર દ વાની

ળથી દાઝી ગયા હતા. સારવાર માટ તેમને

હો પીટલમાં દાખલ કરવામાં આ યા હતા.
તેમ ુ

ૃ ુ િનપજ ું હ ુ. આ

ુ માર પોતાના ઘર
વરાજ મહતા

યાં સારવાર દર યાન તા.૧૧/૦૨/૧૮ કલાક ૩/૪૦ વાગે

ગે એલીસ ીજ પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ગેની તપાસ હ.કો.

ી પવતિસહ વેચાતભાઇ ચલાવે છે .

આ મહ યાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૩૦૩/૧૮

વે જલ ુ રઃ મક ુ દાબા ુ ડો/ઓ રહ મભાઈ ચોપડા (ઉ.વ.૨૫)(રહ.આ ફા

ુ લે

વેજલ ુ ર) એ અગ ય કારણસર તા.૧૧/૦૨/૧૮ બપોરના ૧/૨૦ વા યાના

ુ માર પોતાના ઘર છતના

ુ કમાં લા ટ કની દોર બાં ધી ગળે ફાસો ખાઇ આ મહ યા કર હતી. આ
અક માત મોત નોધી આ

ઝલક

લેટ સામે

ગે વેજલ ુ ર પોલીસે

ગેની તપાસ મ.પો.કિમ. ી “એમ” ડ વીઝન ચલાવે છે .

અમરાઇવાડ ઃ મનીષાબહન વા/ઓ કશનભાઇ ચૌહાણ (ઉ.વ.૧૯) (રહ. મહાલ મીનગર અમરાઇવાડ )
એ અગ ય કારણસર તા.૧૧/૦૨/૧૮ કલાક ૧૧/૩૫ વા યાના
આ મહ યા કર હતી. આ

ગે

ુ માર પોતાના ઘર ગળે ફાસો ખાઇ

અમરાઇવાડ પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ગેની તપાસ

મ.પો.કિમ. ી “આઈ” ડ વીઝન ચલાવે છે .
નાયબ પોલીસ કિમશનર,
કં ોલ મ, અ’વાદ શહર.
પોલીસ કિમશનર વતી.
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