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.૧૬/૦૭/૨૦૧૭ રિવવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર

નશાબં ધી તથા

ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયા :-

સમાચાર યાદ નં.૧૪૫૨/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબં ધી ધારા હઠળ ૨૪ કસ કર ૨૦ ય તઓને ઝડપી, ૧૩૧ લીટર
દશી દા , ૧૫ બોટલ

લીશ દા કબ

ઝડપી રોકડ િપયા ૧૩૩૦/- અને

કય હતો. તેમજ

ુ ગારના સાધનો કબ

ુ ગાર ધારા હઠળ ૧ કસ કર ૩ ય તઓને
કયા હતા.

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૪૫૩/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧

ુ જબ

ુ લ ૧૦૬ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ પાસા હઠળ ૨ ય તઓની અટકાયત કર હતી.

ઘરફોડઃુ જરાત

સમાચાર યાદ નં.૧૪૫૪/૧૭
ુ િનવિસટ ઃ પેર ન વા/ઓ ફરામ દાવર (રહ.

ુ ભમ સોસાયટ

ોફસર કોલોની સામે

ચાઈ ડ કર હો પીટલ પાછળ િવજય ચાર ર તા નવરં ગ ુ રા) એ તા.૧૫/૭/૧૭ નારોજ

ુ જરાત

ુ િનવિસટ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૯/૭/૧૭ કલાક ૫/૩૦ થી તા.૧૫/૭/૧૭
કલાક ૧૨/૦૦ વા યા દર યાન
ય ત ઘરમાં

પોતાના મકાનમાં પાછળના ભાગે વે ટ લેશન બાર તોડ અ ણી

વેશ કર તીજોર માં થી કાં ડા ઘડ યાળ નં ગ-૭ કમત

સી ા નં ગ-૩ કમત

િપયા ૧૨૦૦/- અને રોકડ

મતાની ચોર કર લઈ ગઈ છે . આ

િપયા ૧૨,૦૦૦/-, ચાં દ ના

િપયા ૫૦,૦૦૦/- મળ

ુલ

િપયા ૬૩,૨૦૦/-

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી બી.ક.ગો વામી ચલાવે છે .

સરદારનગરઃ દનેશભાઇ રમેશલાલ લાલવાણી (રહ. ઈ વોડ રા વીર સકલ પાસે

ુબેરનગર

સરદારનગર) એ સરદારનગર પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૧૫/૭/૧૭ કલાક ૧/૦૦
થી ૬/૩૦ વા યા દર યાન પોતાના મકાનમાં ધાબા ઉપર ચડ

સીડ વાટ અ ણી ય ત ઘરમાં

વેશ કર એલ.ઈ.ડ . ટ .વી. કમત િપયા ૧૭,૦૦૦/- અને રોકડ િપયા ૧૫,૦૦૦/- મળ
૩૨,૦૦૦/- મતાની ચોર કર લઈ ગઈ છે . આ

ુલ િપયા

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી પી. .ખરસાણ ચલાવે છે .
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સોનાની ચેઈન ખેચી તોડ લઈ ગયાઃવાસણાઃ

ુ કશભાઇ નાથાલાલ ઠ ર (ઉ.વ.૫૩) (રહ. અ વલેખા એપાટમે ટ દસાઇ પાક પાસે

પાક) એ વાસણા પોલીસ
વા યાના

ુ માર

વરાજ

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૧૫/૭/૧૭ સવારના ૧૧/૦૦

ુ કશભાઈના સા ુ પોલીયો ફાઉ ડશનથી રજવા ુ હોટલ તરફ જતા ર તેથી પસાર

થઈ ર ા હતા યાર એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે
સોનાની ચેઈન કમત
પો.સ.ઇ. ી

સમાચાર યાદ નં.૧૪૫૫/૧૭

ુ ષ

ુ કશભાઈના સા ુ ના ગળામાં થી

િપયા ૩૨,૦૦૦/- ખેચી તોડ લઈ નાસી ગયા હતા. આ

ુ નાની તપાસ

.એન.વાઘેલા ચલાવે છે .

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

2

