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.૩૧/૦૩/૨૦૧૮ શિનવાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબં ધી તથા

ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૬૨૧/૧૮

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબં ધી ધારા હઠળ ૩૯ કસ કર , ૩૪ ય તઓને ઝડપી, ૮૫ લીટર
દશી દા , ૦૨ બોટલ

લીશ દા , ૯૦૮ બયરટ ન, ૦૧

કબ

કર હતી. તેમજ

અને

ુ ગારના સાધનો કબ

ુ ટર, ૦૧ મોટર સાયકલ અને ૦૧ કાર

ુ ગાર ધારા હઠળ ૦૧ કસ કર ૦૨ ય તઓને ઝડપી રોકડ િપયા ૪,૨૦૭/કયા હતા.

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૬૨૨/૧૮

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુ લ ૨૦૪ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ .૯૩

ુ જબ

ુ જબ ૩૮ ય તઓની અને પાસા હઠળ

૦૨ ય તઓની અટકાયત કર હતી.

સોનાની ચેઇન ખચી તોડ લઇ ગયા :-

સમાચાર યાદ નં.૬૨૩/૧૮

ચાંદખેડા : બીપીનભાઇ િશતારામ શમા (ઉ.વ.૩૮)(રહ, ુ ભ લ મી સોસાયટ િવભાગ-૧

હલાદપાક

જગત ુ ર ચાં દખેડ)ા એ ચાં દખેડા પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૨૯/૦૩/૧૮ સાં જના
કલાક ૬/૧૫ વા યાના

ુ માર ચાં દખેડા સં ક પ ીન સોસાયટ ની બા ુ મા આવેલ વળાં ક ન ક એક

મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે અ

યા ઇસમો (૨૦ થી ૨૫ વષના આશરાના) બીપીનભાઇના

માતાના ગળામાં થી સોનાની ચેઇન કમત

િપયા ૩૦,૦૦૦/- ખચી તોડ લઇ નાસી ગયા હતા. આ

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી એન.ક.રાઠવા ચલાવે છે .

ચોર :-

સમાચાર યાદ નં.૬૨૪/૧૮

ર વર ટ વે ટ : દશ લભાઇ મનોજભાઇ શાહ (રહ,

ુ મે

એપાટમ ટ, િ તમનગર અખાડા સામે,

એલીસ ીજ) એ તા.૩૦/૩/૧૮ નારોજ ર વર ટ વે ટ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક
તા.૨૮/૦૩/૧૮ રાતના કલાક ૮/૦૦ થી ૮/૪૫ વા યા દર યાન સાબરમતી ર વર ંટ એન.આઇ.ડ .
ની પાછળ આવેલ

ુ લા મેદાનમાંથી અ ણી ય ત દશ લભાઇ ુ ં એચ.પી.કંપની ુ ં લેપટોપ કમત

પીયા ૪૯,૦૦૦/- મતા ુ ં ચોર કર લઇ ગઇ છે . આ

ુ નાની તપાસ હ.કો. ી જગદ શચં

આ મારામ

ચલાવે છે .
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માધવ ુ રા :

ુ ીબેન W/o િ તમિસહ ભદોર યા (ઉ.વ.૫૭)(રહ,કાં તીલાલની ચાલી

ુ સીવીલ

હો પટલ ગેટ નં-૫ ની સામે, અસારવા) એ તા.૩૦/૩/૧૮ નારોજ માધવ ુ રા પોલીસ ટશન ખાતે
ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૨૫/૦૩/૧૮ ના કલાક ૧૦/૦૦ વા યાના

ુ માર ુ ધે વર મહાકાળ મં દર

ખાતે દશન કરવા સા લેડ ઝની લાઈન ઉભા હતા દર યાન કોઈ અ ણી

ી એ

ુ ીબેનની નજર

ુ કવી તેઓએ પહરલ સોનાની ચેઈન કમત િપયા ૪૧,૦૦૦/- મ ાની ચોર કર લઈ ગઇ હતી. આ
ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી એ.એન.પટલ ચલાવે છે .

આ મહ યાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૬૨૫/૧૮

સરખેજ : અ ુ લકાદર રમ નખાન પઠાણ (ઉ.વ.૫૯)(રહ,તાજપીરનો ટકરો જયહ દ હોટલની પા ળ
સરખેજ) એ પોતાની બીમાર થી કંટાળ જઇ તા.૨૯/૦૩/૧૮ રાતના ૧૦/૦૦ થી તા.૩૦/૩/૧૮
સવારનાં ૭/૦૦ વા યા દર યાન કોઇપણ સમયે પોતાના ઘર રસોડામા પં ખા સાથે લા ટ કની દોર
બાં ધી ગળે ફાં સો ખાઈ આ મહ યા કર હતી. આ

ગે સરખેજ પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ગેની

તપાસ હ.કો. ી ગોિવદભાઈ કરશનભાઈ ચલાવે છે .

ર ખયાલ :

િતકાબેન ડો/ઓ અશોકભાઇ

ુ ડસે (ઉ.વ.૨૦)(રહ,નાગરદાસ પટલની ચાલી લ મી

કોલોની પાસે ર ખયાલ) એ કોઇ અગ ય કારણસર તા.૩૦/૦૩/૧૮ સાં જના ૬/૨૦ વા યા પહલા
કોઇપણ સમયે પોતાના ઘર પં ખા સાથે ુ પ ો બાં ધી ગળે ફાં સો ખાઈ આ મહ યા કર હતી. આ
ર ખયાલ પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ગે

ગેની તપાસ પો.સ.ઇ. ી પી. .ખરસાણ ચલાવે છે .

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