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.૧૦/૧૨/૨૦૧૭ રિવવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર

નશાબં ધી તથા

ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૪૭૬/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબં ધી ધારા હઠળ ૪૭ કસ કર , ૩૭ ય તઓને ઝડપી, ૧૪૨ લીટર
દશી દા , ૪૦૮ બોટલ

લીશ દા અને ૦૧ ઓટોર

ા કબ

કર હતી. તેમજ

કસ કર ૨૪ ય તઓને ઝડપી રોકડ િપયા ૧,૭૦,૮૬૦/- અને

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

ુ ગારધારા હઠળ ૦૪

ુ ગારના સાધનો કબ

કયા હતા.

સમાચાર યાદ નં.૨૪૭૭/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુ લ ૧૯૨ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ ૯૩

ુ જબ

ુ જબ ૨૭ ય તઓની અને પાસા હઠળ

૦૫ ય તઓની અટકાયત કર હતી.

ઘરફોડ ચોર :-

સમાચાર યાદ નં.૨૪૭૮/૧૭

ઓઢવ : મોહમદફા ુ ક ઇ માઇલ પટણી (રહ,મહમદ સોસાયટ શાલીમાર

ોક ઝ સામે શાહઆલમ

દાણીલીમડા) એ ઓઢવ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૮/૧૨/૧૭ રાતના ૧૦/૧૫
થી તા.૯/૧૨/૧૭ ના કલાક ૮/૦૦ વા યા દર યાન કોઇપણ સમયે ઓઢવ વ લભનગર ની સામે
પટલ વે- ીજ ની પાસે
ગોડાઉનમાં

ુ જરાત-મહારા

નામ નાં ગોડાઉન નાં શટર

ુ ં લોક તોડ , અ ણી ય ત

વેશ કર , એક એસર કંપની ુ ં એલ.સી.ડ . કમત િપયા ૨,૫૦૦/- તથા અલગ અલગ

કંપની ના ટ લ ના વાસણો ના પાસલ નં ગ- ૩૩ ુ લ કમત િપયા ૪,૭૨,૦૦૦/- મળ
૪,૭૪,૫૦૦/- મતાની ચોર કર લઈ ગઈ છે . આ

ુ નાની તપાસ પો.ઇ. ી સી.બી.ટંડલ ચલાવે છે .

સોનાનો દોરો ખચી તોડ લઇ ગયા :-

સમાચાર યાદ નં.૨૪૭૯/૧૭

સોલા હાઇકોટ : ભારતીબેન ભરતભાઇ રાઠોડ (ઉ.વ.૪૩)(રહ,હર વં શ સોસાયટ , ફાયર
બા ુ મા, શાહ ુ ર) એ સોલા હાઇકોટ પોલીસ

ુ લ િપયા

ટશનની

ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૯/૧૨/૧૭

બપોરના ૩/૩૦ થી ૩/૪૫ વા યા દર યાન ગોતા વં દ માતરમ આઇકોન ચાર ર તા રોડ ઉપરથી
પસાર થઇ ર ા હતા દર યાન એક મો.સા. ઉપર આવેલ બે

ુ ષ (૩૦ થી ૩૨ વષના આશરાના)

ભારતીબેનનાં ગળામાં થી સોનાનો દોરો કમત િપયા ૧૨,૦૦૦/- ખચી તોડ લઇ નાસી ગયા હતા. આ
ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી એસ.આર.મેઘાણી ચલાવે છે .

1

ચોર :-

સમાચાર યાદ નં.૨૪૮૦/૧૭

સોલા હાઇકોટ : પં કજભાઇ કાં તીભાઇ પટલ (રહ,સહજ પેરડાઇઝ, વો સ વેગનની ગલીમા, આ થા
બં લોઝ ની પાછળ, સોલા) એ તા.૯/૧૨/૧૭ નારોજ સોલા હાઇકોટ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ
ન ધાવી છે ક તા.૨૨/૧૧/૧૭

રાતના ૧૦/૩૦ થી તા.૨૩/૧૧/૧૭ ના કલાક ૭/૩૦

સમયગાળા દર યાન પોતાના ઘર ન ક પાક કરલ પોતાની ફોર

ુ ધીનાં

હ લ ગાડ ના આગળના ભાગે

આવ ું ઇલેક ોનીક કં ોલ મો ુ યલ (ઇ.સી.એમ.) કમત િપયા ૮૦,૦૦૦/- તેમજ ગાડ નો કાચ તોડ
ગાડ માં થી

ુમા કંપનીના

ુ ઝ કમત

િપયા ૪,૦૦૦/- મળ

અ ણી ય ત ચોર કર લઈ ગઈ છે . આ

ુલ

િપયા ૮૪,૦૦૦/- મતાની કોઇ

ુ નાની તપાસ હ.કો. ી રમણ

વાહન ચોર :-

રામા

સમાચાર યાદ નં.૨૪૮૧/૧૭

વે જલ ુ ર : ઉ માનગની અ ુ લરહમાન શેખ (ઉ.વ.૪૫)(રહ,અતીકાપાક હાફ
ફતેવાડ કનાલની પાસે

ચલાવે છે .

બર ટાવર સામે

ય ત ચોર કર લઇ ગઇ છે . આ

દની સામે

ુ હા ુ રા સરખેજ રોડ) એ વેજલ ુ ર પોલીસ ટશન ખાતે

ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૦૯/૧૨/૧૭ ના કલાક ૦૦/૩૦ વા યાના
કરલ પોતાની ઓટો ર ા નં બર

મ

.૦૧.સી.ટ .૫૪૮૧ કમત

ુ માર પોતાના ઘર ન ક પાક

િપયા ૫૦,૦૦૦/- ની કોઇ અ ણી

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી સવલ સ કોડ નાઓ ચલાવે છે .

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