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.૨૨/૦૧/૨૦૧૮ સોમવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબં ધી તથા

ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૪૬/૧૮

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબં ધી ધારા હઠળ ૧૫ કસ કર , ૧૫ ય તઓને ઝડપી, ૩૮ લીટર
અને ૩૫ બોટલ

લીશ દા અને ૨ ર ા કબ

કર હતી. તેમજ

ય તઓની અટક કર રોકડ િપયા ૩૬,૧૫૦/- અને

ુ ગાર ધારા હઠળ ૧ કસ કર ૧૦

ુ ગારના સાધનો કબ

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

કયા હતા.

સમાચાર યાદ નં.૧૪૭/૧૮

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુ લ ૫૯ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ .૯૩

ુ જબ

ુ જબ ૬ ય તઓની અને પાસા હઠળ ૧

ય તની અટકાયત કર હતી.

ઘરફોડઃનારણ ુ રાઃ

સમાચાર યાદ નં.૧૪૮/૧૮
ુ સનબહન વા/ઓ બી ુ ભાઈ વગ સ (રહ. ીન સીટ અ ુ ન આ મ રોડ િનણયનગર) એ

તા.૨૧/૧/૧૮ નારોજ નારણ ુ રા પોલીસ

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે તા.૨૪/૭/૧૭ રાતના

૮/૦૦ થી તા.૨૫/૭/૧૭ સવારના ૬/૩૦ વા યા દર યાન નારણ ુ રા શ ીનગર િનિધ એપાટમે ટ
ખાતે આવેલ પોતાના મકાનની

ળ નો ન ુ ચો તોડ અ ણી

બં ગડ ઓ નં ગ-૧૬, સોનાનો પાટલો નં ગ-૧ કમત

ય ત ઘરમાં

વેશ કર સોનાની

િપયા ૮,૨૫,૦૦૦/- ,સોનાનાં નેકલેસ નં ગ-૩

કમત િપયા ૨,૧૦,૦૦૦/-, કમત િપયા ૬,૦૦૦/- સોનાની વ ટ નં ગ-૧ કમત િપયા ૧૨,૦૦૦/મળ

ુ લ િપયા ૧૩,૭૫,૫૦૦/- મતાની ચોર કર લઈ ગઈ છે . આ

ુ નાની તપાસ પો.ઇ. ી

આર

પટલ ચલાવે છે .

ગોમતી ુ રઃ ભરતભાઈ રમેશભાઈ

તે પટણી

(રહ. શહર ગર બ આવાસ યોજનાના મકાનમા

િવવેકાનં દ મીલ રામીની ચાલીની સામે રખીયાલ ગોમતી ુ ર) એ તા.૨૧/૧/૧૮ નારોજ ગોમતી ુ ર
પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે તા.૧૯/૧/૧૮ રાતના ૧૧/૦૦ થી તા.૨૦/૧/૧૮ સવારના
૫/૧૫ વા યા દર યાન પોતાના મકાનની બાર નો સળ યો તોડ અ ણી ય ત ઘરમાં
મોબાઈલ ફોન-૨

કમત

િપયા ૧૮,૦૦૦/- અને રો ડ

૬૩,૦૦૦/- મતાની ચોર કર લઈ ગઈ છે . આ

િપયા ૪૫,૦૦૦/- મળ

વેશ કર
ુલ

િપયા

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી એમ.એચ યાદવ ચલાવે છે .
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સોનાની ચેઈન ખેચી તોડ લઈ ગયાઃવટવાઃ અિનતાબહન વા/ઓ ગ

સમાચાર યાદ નં.૧૪૯/૧૮

િસહ રાજ ુ ત (ઉ.વ.૩૮) (રહ. સો ુ પાક િનગમ સોસાયટ પાસે

ઘોડાસર વટવા) તા.૨૧/૧/૧૮ કલાક ૭/૧૫ વા યાના

ુ માર િનગમ બસ ટ ડ પાસે

ૃ િત મં દર

તરફ જવાના રોડ ઉપરથી પસાર થઈ ર ા હતા યાર એક પ સર મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે
ુ ષ અિનતાબહનના ગળામાં થી સોનાની ચેઇન કમત
નાસી ગયા હતા. આ
આ

ગેની ફર યાદ અિનતાબહન રાજ ુ ત એ વટવા પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી છે.

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી

.વાય.ચૌહાણ ચલાવે છે .

આ મહ યાઃિનકોલઃ

િપયા ૪૦,૦૦૦/- મ ાની ખેચી તોડ લઈ

સમાચાર યાદ નં.૧૫૦/૧૮

હતેષભાઇ ચં ુ લાલ પં ચાલ (ઉ.વ.૨૮) (રહ.આનં દ પોલાર સ મનમોહન ચાર ર તા

અબ બાપાની સામે િનકોલ) એ અગ ય કારણસર તા.૧૬/૧/૧૮ રાતના ૮/૩૦ વા યાના
ર ગરોડ

ુ િ યા રોડ હોટલની સામે ઝેર દવા પી લીધી હતી. સારવાર માટ તેમને િસવીલ હો પીટલમાં

દાખલ કયા હતા.
હ ુ. આ

ુ માર

યાં સારવાર દર યાન તા.૨૧/૧/૧૮ રાતના ૧૧/૩૦ વાગે તેમ ુ ં

ગે િનકોલ પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ગેની તપાસ મ.સ.ઇ. ી

ૃ

ુ િનપજ ું

િવણભાઇ સાં

ભાઇ

ચલાવે છે .

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