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.૦૯/૦૧/૨૦૧૮ મંગળવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબં ધી તથા

ુ ગારધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૫૮/૧૮

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબં ધી ધારા હઠળ ૩૩ કસ કર , ૨૮ ય તઓને ઝડપી, ૪૬૩
લીટર, ૧૧૨ બોટલ

લીશ દા , ૪૫૭

ુ ગારધારા હઠળ ૦૮ કસ કર , ૩૬
સાધનો કબ

વૉટર

લીશ દા

અને ૦૧ ર

ય તઓને ઝડપી, રોકડ

ા કબ

કર હતી. તેમજ

િપયા ૪૪,૯૬૫/- અને

ુ ગારના

કયા હતા.

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૫૯/૧૮

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુ લ ૧૨૨ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ .૯૩

ુ જબ

ુ જબ ૦૫ ય તઓની અટકાયત કર

હતી.

િવ ાસઘાત અને છે તરપ ડ :મણીનગરઃ કાજલ વા/ઓ

ુલ

સમાચાર યાદ નં.૬૦/૧૮
ુ રશ ુ માર થાવાણી (ઉ.વ.૪૫)(રહ,સં કાર એપાટમટ, શે બી હો પટલ

પાસે, એસ. .હાઈવે રોડ) એ તા.૮/૧/૧૮ રોજ મણીનગર પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક
તા.૧૫/૧૧/૨૦૧૭ સાં જનાં ૫/૩૦ થી તા.૨૩/૧૧/૨૦૧૭
મ ણનગર જવાહર ચોક,

ુ ધીના સમયગાળા દર યાન કાજલબેનની

વ તક હાઉસ, રાધાવ લભ મં દર પાસે,

ી

માળે આવેલ બોની

ઈ ટરનેશનલ નામની ઓ ફસ ખાતે આરોપી કરણ પટલ (રહ,વ લભ કોલોની, મકર ુ રા, વડોદરા) એ
અલગ-અલગ જ યાની એર ટ ક ટો તથા હોટલ
િપયા ૧,૬૯,૮૨૧/- નહ

ુ કગ કરાવી, તે પેટ કાજલબેનને

ુ કવવાના

ુ કવી, કાજલબેન સાથે િવ ાસઘાત અને છે તરપ ડ કર છે . આ

ુલ

ુ નાની

તપાસ પો.સ.ઇ. ી ટ .એન.મોરડ યા ચલાવે છે .

સોનાની ચેઇન ખચી તોડ લઇ ગયા :વ ા ુર :

ેતાબેન વા/ઓ ક પેશભાઇ

સમાચાર યાદ નં.૬૧/૧૮
ર (ઉ.વ.૪૧)(રહ,લાઇન નં.૨૪ સ યા હ છાવણી

બોડકદવ) તા.૮/૧/૧૮ સાં જના ૬/૧૫ વા યાના

ુ માર સોસાયટ ની બહાર મગનવાડ આગળ થી

પસાર થઇ ર ા હતા દર યાન એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે
આશરાના)

ેતાબેનનાં ગળામાં થી સોનાની ચેઇન કમત

ગયા હતા. આ

ુ નાની ફર યાદ

તપાસ પો.સ.ઇ. ી ક.એચ. ડ

ુ ષ (૩૦ થી ૩૫ વષના

િપયા ૨૧,૦૦૦/- ખચી તોડ લઇ નાસી

ેતાબેન ઠ ર વ ા ુ ર પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ

ુ નાની

ચલાવે છે .

1

ઘરફોડ ચોર :-

સમાચાર યાદ નં.૬૨/૧૮

વટવા : રજનીશભાઇ પરમહં સભાઇ રાય ઉ.વ.-૩૧ (રહ,શ ત ગાડનીયા ગામડ વટવા રોડ વટવા) એ
વટવા પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૮/૧/૧૮ ના કલાક ૪/૦૦ વા યાના
પોતાના મકાનના દરવા
સોનાની ચેઇન કમત
સોનાની છ

ુ ં તા

તોડ, અ ણી

િપયા ૧૨,૫૦૦/- (૨) સોના ુ મં ગળ ુ

ુ ઠ મળ

વેશ કર , િતજોર માં થી (૧)
કમત

િપયા ૫૦,૦૦૦/- (૩)

ુ લ કમત િપયા ૫૦,૦૦૦/- (૪) સોના ુ કાન ુ ં એક જોડ

િપયા ૧૨,૫૦૦/- (૫) બે સોનાની નાકની
કમત

ય ત મકાનમાં

ુ માર

મર કમત

ુ ની કમત િપયા ૨૫૦૦/- (૬) ચાં દ ની બે જોડ પાયલ

િપયા ૫૦૦૦/- (૭) અગીયાર ચાં દ ના િસ ા કમત

િપયા ૧,૩૪,૦૦૦/- મ ાની ચોર કર લઇ ગઇ છે . આ

િપયા ૧૫૦૦/-

તમામ મળ

ુલ

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી એચ.બી.ચાવડા

ચલાવે છે .

દાઝી જતાં

ૃ

ુ :-

સમાચાર યાદ નં.૬૩/૧૮

નરોડા : માનસીબેન દનેશભાઇ પાલ (ઉ.વ.૨૧)(રહ, .ક.પેક ગ કંપની લોટ નંબર-૩૪,
નરોડા) તા.૩૧/૧૨/૧૭ ના કલાક ૧૧/૦૦ વા યાના
.ક.પેક ગ કંપનીમાં

ુ માર નરોડા

આઇડ સી

.આઇ.ડ .સી., લોટ નંબર-૩૪,

ાઇમસ ઉપર જમવા ુ બનાવતા હતા દર યાન

ાઇમસ ુ ં કરોસીન માનસીબેન

નાં કપડામા ઢોળાતા, શર ર ગં ભીર ર તે દાઝી જતા, સારવાર અથ તેમને િસિવલ હો પટલમાં દાખલ
કયા હતા.

યાં સારવાર દર યાન તા.૮/૧/૧૮ બપોરના ૪/૦૦ વાગે ડૉ. ીએ માનસીબેનને

હર કયા હતા. આ

ગે નરોડા પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ૃત

ગેની તપાસ પો.સ.ઇ. ી

એસ.એમ.ઠાકોર ચલાવે છે .

બી

માળે થી પડ જતાં

ૃ

નરોડા : રાજ ુ માર કશનદાસ

ુ :-

સમાચાર યાદ નં.૬૪/૧૮
ુ લચં દાણી (ઉ.વ.૪૦)(રહ,િવશાલ એપાટમે ટ

ૃ ણનગર) તા.૭/૧/૧૮ સાં જના ૫/૩૦ વા યાના

ુ માર પોતાના ઘર બી

ન દરાસરની સામે

માળે થી પડ જતા ઇ

થતા, સારવાર માટ તેમને િસિવલ હો પટલ લાવતા, સારવાર દર યાન તા.૮/૧/૧૮ ના કલાક
૧૦/૦૦ વાગે ફરજ પરનાં ડૉ. ી એ રાજ ુ માર ને
અક માત મોત નોધી આ

ૃત

હર કયા હતા. આ

ગે નરોડા પોલીસે

ગેની તપાસ મ.સ.ઇ. ી ભારતિસહ દલપતિસહ ચલાવે છે .

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