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.૦૫/૦૨/૨૦૧૮ સોમવાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબં ધી તથા

ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૪૬/૧૮

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબં ધી ધારા હઠળ ૭૫ કસ કર , ૫૬ ય તઓને ઝડપી, ૩૬૩
લીટર દશી દા , ૬૨૮ બોટલ

લીશ દા , ૬૯૦ વાટર

કાર અને ૦૧ ર ા કબ

કર હતી. તેમજ

િપયા ૮૬૯૦/- અને

ુ ગારના સાધનો કબ

લીશ દા , ૨૪ બયર ટ ન, ૦૧

ૂ ટર, ૦૧

ુ ગારધારા હઠળ ૦૧ કસ કર ૦૯ ય તઓને ઝડપી રોકડ
કયા હતા.

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૪૭/૧૮

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

ુ જબ

ુ લ ૬૧ ય તઓની અટકાયત કર હતી.

ઘરફોડ ચોર ઃવટવા :

સમાચાર યાદ નં.૨૪૮/૧૮

યં િતભાઇ ઇ રભાઇ

પિત (ઉ.વ.૫૮)(રહ,વ લભ પાક સોસાયટ , ગેબનશાથી ઘોડાસર

કનાલ રોડ હ ુ માન ના મં દર પાસે વટવા) એ વટવા પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક
તા.૦૩/૦૨/૧૮ ના કલાક ૮/૦૦ થી તા.૦૪/૦૨/૧૮ સાં જના ૪/૩૦ વા યા દર યાન પોતાના બં ધ
મકાનની

ળ એ મારલ તા

તોડ , અ ણી ય ત મકાનમાં

વેશ કર , મકાનમાં થી સોના-ચાં દ ના

દાગીના ુ લ કમત િપયા ૫૭,૦૦૦/- મ ાના ચોર કર લઇ ગઇ છે . આ

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ.

ી

એસ.પી.ગો હલ ચલાવે છે .

ચોર ઃશાહ બાગઃ

સમાચાર યાદ નં.૨૪૯/૧૮
આરતીબેન

દ લીપિસહ

ડાભી (ઉ.વ.૪૪)

(રહ.ગામ

પલીયડ

કલોલ

તા.૦૪/૦૨/૧૮ સવારના ૯/૩૦ થી ૧૦/૧૫ વા યા દર યાન ચાં દખેડા બસ
ઓટો ર ામાં બેસી િસિવલ ગેટ નંબર-૫
આરતીબહનની નજર

ુ સાફર દર યાન અ ણી

ટ ડ થી શટલ
ય તએ

ુ લ િપયા ૮૫,૦૦૦/- મતાની ચોર કર લીધી હતી.

ગેની ફર યાદ આરતીબહન ડાભી એ શાહ બાગ પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ

તપાસ પો.સ.ઇ.

ર ામાં

ુ કવી થેલામાં થી સોનાની મગમાળા પેડલ સાથે કમત િપયા ૫૦,૦૦૦/- અને

સોનાની ચેઇન કમત િપયા ૩૫,૦૦૦/- મળ
આ

ુ ધીની

ગાં ઘીનગર)

ુ નાની

ી આર.પી.ડાભી ચલાવે છે .

1

રામોલ :

ુ ધીરભાઇ સદાનં દ

ધવ (ઉ.વ.૫૩)(રહ, વાતી એપાટમે ટ રજવા ુ હોટલ ની સામે

પાક વેજલ ુ ર) એ તા.૦૪/૦૨/૧૮ ના રોજ રામોલ પોલીસ
તા.૦૮/૧૧/૧૭

ના

બી.આર.ટ .એસ. બસ

કલાક

૦૯/૩૦

થી

૧૦/૦૦

ેસ હાઇવે બસ

દર યાન ભીડ માં કોઇ અ ણી ય તએ ભીડ નો લાભ લઈ,
માં થી રોકડા

ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક

ુ ધીના સમયગાળા

ટ ડ થી બસ માં બેસી, બરોડા એ

વરાજ

દર યાન
ટ ડ

ુ ધીરભાઇની નજર

િપયા ૫૦,૦૦૦/- ચોર કર લઈ ગઈ છે . આ

વેજલ ુ ર

ુ ધીની

ુ સાફર

ુ કવી, તેઓની બેગ

ુ નાની તપાસ હ.કો. ી અનીલભાઇ

દવ ભાઇ ચલાવે છે .

સોનાની ચેઈન ખેચી તોડ લઈ ગયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૫૦/૧૮

ચાંદખેડાઃ કાંતીદવી ધમરાજ ુ માર (ઉ.વ.૫૮) (રહ. વાતી રસીડ સી િવભાગ-૦૪ નેહ લાઝા રોડ,
ચાં દખેડા) તા.૦૨/૦૨/૧૮ બપોરના ૨/૧૫ વા યાના

ુ માર વાતી રસીડ સી િવભાગ-૦૪ ના ગેટની

સામેથી ચાલતા પસાર થઈ ર ા હતા યાર એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે
ગળામાં થી સોનાની ચેઇન કમત

ુ ષ કાં તીદવી ના

િપયા ૭,૦૦૦/- ખચી તોડ લઈ નાસી ગયા હતા. આ

ગેની

ફર યાદ કાં તીદવી ુ માર તા.૪/૨/૧૮ નારોજ ચાં દખેડા પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ

ુ નાની

તપાસ પો.સ.ઇ.

ી એન.ક.રાઠવા ચલાવે છે .

વાહન અક માતમાં
નારોલ :

ૃ

ુ શેનભાઇ અ

ુ :-

સમાચાર યાદ નં.૨૫૧/૧૮

ુ લભાઇ મીર (ઉ.વ.૪૪)(રહ,બરફની ફ ટર

છાપરમાં િવશાલા) એ તા.૪/૨/૧૮ નારોજ નારોલ પોલીસ
તા.૨૮/૦૧/૧૮ ના કલાક ૧૨/૦૦ વા યાના

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક

ુ માર ુ સેનભાઇના બહન ફાતમાબેન યા ુ બભાઇ મીર

(ઉ.વ.૬૫) િવશાલા નારોલ હાઇવે કોઝી હોટલ સામે રોડ
એક અ

ુ ડલક હોટલની સામે કાચા

ોસ કરતા હતા દર યાન િવશાલા તરફથી

યા ફોર હ લરના ચાલક ટ ર માર નીચે પાડ દતા, જમણા પગે તથા શર ર ઇ ઓ થતાં,

સારવાર અથ તેમને વા.સા.હો પટલમા દાખલ કયા હતા.
કલાક ૬/૪૦ વાગે તેમ ુ ં

ૃ

ુ િનપજ ું હ. આ
ુ

યાં સારવાર દર યાન તા.૦૪/૦૨/૧૮ ના

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી ઝેડ.આઇ.શેખ ચલાવે છે .

આ મહ યાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૫૨/૧૮

મેઘાણીનગરઃ નરશભાઇ પરષોતમભાઇ

ીમાળ (રહ.

જ
ુ રાત હાઉસ ગ બોડ મેઘાણીનગર) એ અગ ય

કારણસર તા.૦૩/૦૨/૧૮ રાતના ૧૦/૦૦ થી ૧૦/૩૦ વા યા દર યાન પોતાના ઘર પં ખાના ુ કમાં
લા ટ કની દોર બાં ધી ગળે ફાં સો ખાઇ આ મહ યા કર હતી. આ
મોત નોધી આ

ગેની તપાસ હ.કો. ી

ગે મેઘાણીનગર પોલીસે અક માત

ુ ર ભાઇ નાન ભાઇ ચલાવે છે .

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

2

