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.૧૦/૦૩/૨૦૧૮ શિનવાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબં ધી તથા

ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૪૭૯/૧૮

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબં ધી ધારા હઠળ ૫૧ કસ કર , ૪૭ ય તઓને ઝડપી, ૬૮૫
લીટર દશી દા , ૨૮૮ બોટલ

લીશ દા , ૨૧

સાયકલ અને ૧ બોલેરો પીક અપ કબ

વાટર

લીશ દા , ૪૩૨ બયર ટ ન, ૧ મોટર

કર હતી. તેમજ

ય તઓને ઝડપી રોકડ િપયા ૨૩,૬૨૦/- અને

ુ ગાર ધારા હઠળ ૪ કસ કર ૨૮

ુ ગારના સાધનો કબ

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

કયા હતા.

સમાચાર યાદ નં.૪૮૦/૧૮

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુ લ ૨૧૪ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ ૯૩

ુ જબ

ુ જબ ૧૧ ય તઓની અને પાસા હઠળ

૧ ય તની અટકાયત કર હતી.

ઘરફોડઃ-

સમાચાર યાદ નં.૪૮૧/૧૮

સરદારનગરઃ
નોબલનગર

દનેશભાઇ નારાયણભાઇ પરમાર (રહ. શાં તીનગરના છાપરાં
સરદારનગર)

એ

સરદારનગર પોલીસ

તા.૦૯/૦૩/૧૮ બપોરના ૩/૦૦ વા યાના
ય ત ઘરમાં

ટશન

ખાતે

ફર યાદ

ુ માર પોતાના મકાનના દરવા

વેશ કર સોના-ચાં દ ના દાગીના અને રોકડ

૨,૨૩,૩૦૦/- મતાની ચોર કર લઈ ગઈ છે . આ

ુ ભાષનગર પાસે
નોધાવી છે

ુ તા

િપયા ૪૫,૦૦૦/- મળ

ક

તોડ અ ણી
ુલ

િપયા

ુ નાની તપાસ પો.ઈ. ી એન.એન.ચાવડા ચલાવે

છે .

સરદારનગરઃ

ૃ ગરાજિસહ કશોરિસહ

ડ

(રહ.ઓરચીડ પેરડાઇઝ સફલ પર સરની સામે સાઉથ

બોપલ) એ તા.૦૯/૦૩/૧૮ નારોજ સરદારનગર પોલીસ
તા.૦૧/૦૩/૧૮ કલાક ૧૨/૦૦ થી તા.૦૩/૦૩/૧૮
ુ લસીબાગ સ ધી કોલોની
મળ

ુ લ કમત

યાિત

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક

ુ ધીના સમયગાળા દર યાન સરદારનગર

ૂ લમાં થી સેમસં ગ કંપની ુ એલ.ઈ.ડ ., ગેસનો બાટલો અને પં ખા

િપયા ૧૯,૦૦૦/- મતાની ચોર કર લઈ ગઈ છે . આ

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી

ડૉ.એમ.એમ.ઠાકોર ચલાવે છે .
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સોનાની ચેઈન ખેચી તોડ લઈ ગયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૪૮૨/૧૮

નારણ ુ રાઃ આશાબહન કંદપભાઈ વૈદય (ઉ.વ.૬૯) (રહ.
તા.૦૯/૦૩/૧૮ બપોરના ૪/૩૦ વા યાના

જ

ુ મી

લેટ ઝોધ ુ ર ગામ સેટલાઈટ)

ુ માર નારણ ુ રા એસીયન કોલોની સામે વરદાન ટાવર

પાછળથી પસાર થઈ ર ા હતા યાર એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે

ુ ષો આશાબહનના

ગળામાં થી સોનાની બોરમાળા કમત િપયા ૮૦,૦૦૦/-અને સોનાની ચેઈન કમત િપયા ૩૦,૦૦૦/ખેચી તોડ લઈ નાસી ગયા હતા. આ
નોધાવી છે . આ

ગેની ફર યાદ આશાબહને નારણ ુ રા પોલીસ ટશન ખાતે

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી બી.ક.રાઠોડ ચલાવે છે .

આ મહ યાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૪૮૩/૧૮

નરોડાઃ મહશભાઇ સેધા

ઠાકોર (રહ.સરપં ચવાસ

તા.૦૭/૦૩/૧૮ કલાક ૧૨/૩૦ વા યાના

ુ માર પોતાના ઘર ઝેર દવા પી લીધી હતી. સારવાર માટ

સીવીલ હો પીટલમાં દાખલ કરવામાં આ યા હતા.
૫/૦૦ વાગે તેમ ુ ં

ૃ

ુ ઠ યાગામ નરોડા) એ અગ ય કારણસર

ુ િનપજ ું હ. આ
ુ

યાં સારવાર દર યાન તા.૦૯/૦૩/૧૮ સાં જના

ગે નરોડા પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ગેની

તપાસ હ.કો. ી રમેશભાઇ અ ૃ તભાઇ ચલાવે છે .

ૃ ણનગરઃ અ ુ નદાસ કવલરામ વન ણી રહ ૫૯/૪ દવ
કારણસર તા.૦૯/૦૩/૧૮ કલાક ૮/૪૦ વા યાના
હતી. આ

ગે

ની ગલી ઠ રનગર) એ અગ ય

ુ માર પોતાના ઘર ગળે ફાસો ખાઈ આ મહ યા કર

ૃ ણનગર પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ગેની તપાસ હ.કો. ી િવજયભાઈ

મા િતરાવ ચલાવે છે .

ખોખરાઃ વનીતાબહન વા/ઓ સં ડરભાઇ કનો આ (ઉ.વ.૨૬) (રહ. બળદવભાઇની ચાલી રાધા
કશનનગર ભાઇ ુ રા ખોખરા) એ અગ ય કારણસર તા.૦૯/૦૩/૧૮ બપોરના ૧/૦૦ વા યાના
પોતાના ઘર ગળે ફાસો ખાઈ આ મહ યા કર હતી. આ

ુ માર

ગે ખોખરા પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ગેની તપાસ પો.સ.ઇ. ી આર.પી.મકવાણા ચલાવે છે .

કાગડાપીઠઃ દનેશભાઇ હર ભાઇ ચૌહાણ (ઉ.વ.૪૫) (રહ. મહાલ મી એવ
બમાર થી કંટાળ તા.૦૯/૦૩/૧૮ કલાક ૧૦/૦૦ વા યાના
બાં ધી ગળે ફાસો ખાઈ આ મહ યા કર હતી. આ
ગેની તપાસ મ.સ.ઈ. ી બાલા

હરા

ુ

ુ લાભાઇ પાક) એ

ુ માર પોતાના ઘર પં ખાના

ગે કાગડાપીઠ

ુ કમાં સાડ

પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ચલાવે છે .

નારોલઃ જગ દશ સાદ મં ગલા ચૌધર ( ુ ઢ) (ઉ.વ.૩૪) (રહ. વસં તિવહાર સોસાયટ નારોલ કોટની
સામે નારોલ) એ અગ ય કારણસર તા.૦૯/૦૩/૧૮ કલાક ૧૧/૩૦ વા યા પહલા પોતાના ઘર
પં ખાના

ુ કમાં નાઇલોનની દોર બાં ધી ગળે ફાસો ખાઈ આ મહ યા કર હતી. આ

અક માત મોત નોધી આ

ગે નારોલ પોલીસે

ગેની તપાસ હ.કો. ી મોહનિસહ સવિસહ ચલાવે છે .
નાયબ પોલીસ કિમશનર,
કં ોલ મ, અ’વાદ શહર.
પોલીસ કિમશનર વતી.
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