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.૨૪/૦૨/૨૦૧૮ શિનવાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબં ધી તથા

ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૩૭૬/૧૮

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબં ધી ધારા હઠળ ૫૫ કસ કર , ૩૬ ય તઓને ઝડપી, ૨૨૯૫
લીટર દશી દા , ૫૪ બોટલ
કબ

ક ુ હ ુ. તેમજ

અને

ુ ગારના સાધનો કબ

લીશ દા , ૧૬,૯૪૬ વાટર

લીશ દા , ૧ છોટાહાથી અને ૧

ૂ ટર

ુ ગાર ધારા હઠળ ૮ કસ કર ૨૮ ય તઓને ઝડપી રોકડ િપયા ૩૯,૪૦૫/કયા હતા.

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૩૭૭/૧૮

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુ લ ૧૩૫ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ .૯૩

ુ જબ

ુ જબ ૧૩ ય તઓની અટકાયત કર

હતી.

છે તરપ ડ ની ફર યાદઃપાલડ ઃ

સમાચાર યાદ નં.૩૭૮/૧૮

ૃ તીબહન વા/ઓ

દપકભાઇ શાહ (ઉ.વ.૫૫) (રહ. આકાશદ પ

ુ લે

ેયશટકરા

બાવાડ ) એ પાલડ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૨૩/૦૨/૧૮ કલાક ૧૧/૩૦
વા યાના

ુ માર પાલડ

તર ક ઓળખ આપી
ુ કવા ુ કહ નજર

ેયશ ીજ નીચે આયોજનનગરના ગેટ નં બર-૩ ન ક
ૃ તીબહને પહરલ સોનાની બં ગડ નં ગ-૨ કમત

ુ કવી લઈ પલાયન થઈ ગયા હતા. આ

ણ

ુ ષોએ પોલીસ

િપયા ૬૦,૦૦૦/- પાક ટમાં

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી એ.એસ.ગરચર

ચલાવે છે .

ચોર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૩૭૯/૧૮

આનંદનગરઃ ગીર શ ધનરાજભાઈ શમા (ઉ.વ.૪૨) (રહ. રોયલ શોલીટયર રજ સી લાઝા પાછળ
ેરણાતીથ રોડ આનં દનગર) એ આનં દનગર પોલીસ

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક

તા.૨૩/૦૨/૧૮ બપોરના ૩/૩૦ થી ૩/૪૦ વા યા દર યાન ટ વીએસ ચાર ર તાથી વ ા ુ ર ફાટક
તરફ જવાના રોડ ઉપર આર. .પી હાઉસના ચાર ર તા ઉપર સાઈ કોનર પાન પાલર આગળ ગીર શ
શમાની નજર

ુ કવી અ ણી

ય ત કારમાં થી બેગની ચોર

આઈપેડ,મોબાઈલ ફોન, ડ ગલ, હાઈ ાઈવ અને રોકડ
૩,૧૭,૫૦૦/- મતા હતી. આ

કર

લઈ ગઈ હતી.

િપયા ૨,૦૦,૦૦૦/- મળ

બેગમાં
ુલ

િપયા

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

1

સોનાની ચેઈન ખેચી તોડ લઈ ગયાઃમે ઘાણીનગરઃ રમેશચં

ુ ળ ભાઇ પરમાર (રહ.

મેઘાણીનગર) એ મેઘાણીનગર પોલીસ
૯/૦૦ વા યાના

સમાચાર યાદ નં.૩૮૦/૧૮

ુ માર મે કો

ુ વાળનગર સોસાયટ િવભાગ-૪ ભાગવ રોડ

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે તા.૨૩/૦૨/૧૮ રાતના

ીજ ઉતરતા રામે ર ન કથી પ ની સાથે પસાર થઈ ર ા હતા યાર

એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે

ુ ષ રમેશચં ના પ નીના ગળામાં થી સોનાની ચેઈન કમત

િપયા ૫૦,૦૦૦/- ખેચી તોડ લઈ નાસી ગયા હતા. આ

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી એસ. .દસાઇ

ચલાવે છે .

આ મહ યાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૩૮૧/૧૮

ખોખરાઃ હર શભાઇ ઉફ હસ ુ ખભાઇ મકવાણા (ઉ.વ.૫૧) (રહ. જય જગદ શ એપાટમે ટ

ુ. બગીચા

સામે ખોખરા) ચારક વષથી માનિસક બીમાર થી પીડાતા હોઇ તા.૨૩/૦૨/૧૮ બપોરના ૩/૩૦ વા યા
પહલા પોતાના ઘર પં ખાના

ુ કમાં ુ પ ો બાં ધી ગળે ફાસો ખાઇ આ મહ યા કર હતી. આ

પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ગે ખોખરા

ગેની તપાસ પો.સ.ઇ. ી એચ.બી.પરમાર ચલાવે છે .

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