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.૧૧/૦૨/૨૦૧૮ રિવવાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબં ધી તથા

ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૮૯/૧૮

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબં ધી ધારા હઠળ ૫૦ કસ કર , ૪૫ ય તઓને ઝડપી, ૧૦૪
લીટર દશી દા અને ૨૦ બોટલ

લીશ દા કબ

કય હતો. તેમજ

૨૯ ય તઓને ઝડપી રોકડ િપયા ૬૪,૧૦૦/- અને

ુ ગાર ધારા હઠળ ૦૮ કસ કર

ુ ગારના સાધનો કબ

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

કયા હતા.

સમાચાર યાદ નં.૨૯૦/૧૮

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુ લ ૯૯ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ .૯૩

ુ જબ

ુ જબ ૦૪ ય તઓની અને પાસા હઠળ

૦૨ ય તઓની અટકાયત કર હતી.

ઘરફોડ ચોર :-

સમાચાર યાદ નં.૨૯૧/૧૮

સે ટલાઈટઃ પરશભાઇ કમલેશભાઇ મોદ (રહ.સેકટર -૧ ચાણ
પોલીસ

ુર

લેટ ઘાટલોડ યા) એ સેટલાઈટ

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૦૯/૦૨/૧૮ રાતના ૯/૦૦ થી તા.૧૦/૨/૧૮

સવારના ૮/૩૦ વા યા દર યાન સેટલાઇટ ઉમીયા િવજય શોપ ગ સે ટર ઓફ સ નં.૩૦૪
કસવેર

ા.લી ફાઇના સ કંપનીની ઓફ સની

સી.સી.ટ .વી.

ીલ તોડ અ ણી

ય ત ઓફ સમાં

વધાર

વેશ કર

ુ ં બેકઅપ ડ વાઇસ કમત િપયા ૫૦૦૦/- અને રોકડ િપયા ૧,૬૦,૫૭૬/- મળ

િપયા ૧,૬૫,૫૭૬/- મતાની ચોર કર લઈ ગઈ છે . આ

ુલ

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી એસ.એસ.ચૌધર

ચલાવે છે .

સોના ુ ં મં ગળ ુ ખચી તોડ લઈ ગયોઃમણીનગરઃ

જનાબહન વા/ઓ

સમાચાર યાદ નં.૨૯૨/૧૮

કરન ુ માર કાપડ યા (ઉ.વ.૩૫) (રહ. િવજયનગર હાઉિસગ

સોસાયટ વેદમં દર પાસે કાં ક રયા રોડ મણીનગર) તા.૯/૨/૧૮ રાતના ૧૦/૦૦ વા યાના

ુ માર પિત

સાથે મોટર સાયકલ પાછળ બેસી પસાર થઈ ર ા હતા યાર મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ
જનાબહનના ગળામાંથી સોના ુ પેડલ સાથે
નાસી ગયો હતો. આ
છે . આ

ગેની ફર યાદ

ુ મં ગળ ુ

ુ ષ

કમત િપયા ૬૦,૦૦૦/- ખચી તોડ લઈ

જનાબહન કાપડ યાએ મણીનગર પોલીસ ટશન ખાતે ન ધાવી

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી એચ.આઈ.રબાર ચલાવે છે .
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વાહન ચોર :-

સમાચાર યાદ નં.૨૯૩/૧૮

નરોડા : નારણભાઇ સતાભાઇ ભરવાડ ઉ.વ.૩૫ રહ. િશવશ તનગર ભરવાડવાસ નોબલનગર
નં દ ામ સોસાયટ , સરદારનગર) એ નરોડા પોલીસ

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક

તા.૦૯/૦૨/૨૦૧૮ સાં જના ૬/૦૦ થી ૬/૩૦ વા યા દર યાન નાના ચલોડા સી.એન. . પં પની સામે
લાકડાના ડમો ખાતેથી આરોપી
૪૦૭ પીકઅપ ગાડ નંબર
આ

ાઇવર િવનોદ (

દાહોદ

લાનો વતની છે તે) નારણભાઇની ટાટા

.૦૧.એફ.ટ .૧૪૬૧ કમત િપયા ૫,૦૦,૦૦૦/- ચોર કર લઇ ગયો છે .

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી વી.એસ.ચૌહાણ ચલાવે છે .

મણીનગરઃ મોહસીનખાન મહમદખાન પઠાણ (રહ.િનભયનગર સોસાયટ , ગવમ ટ “એફ” કોલોની સામે
શાહઆલમ દરવા
શા હલ

પાસે શાહઆલમ મણીનગર)એ તા.૦૧/૦૨/૧૮ કલાક ૦૦/૧૫ વાગે શાહઆલમ

વેલસની પાસે આવેલ િનભયનગર સોસાયટ ના દરવા

નંબર

ન ક મે સ પીક અપ ડા ુ ગાડ

૦૬ વીવી ૭૦૦૩ કમત િપયા ૨,૦૦,૦૦૦/- પાક કર હતી.

વા યા દર યાન થઈ હતી. આ
ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ

પત વાગતા

ૃ

ની ચોર સવારના ૬/૦૦

ગે મોહસીનખાન પઠાણે તા.૧૦/૨/૧૮ નારોજ મણીનગર પોલીસ

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી એચ.એન.વાઘેલા ચલાવે છે .

ુ :-

સમાચાર યાદ નં.૨૯૪/૧૮

શહરકોટડાઃ યોગે બહા ુ ર સન/ઓફ બ ામ જય વાલ (ઉ.વ.૩૪) (રહ. હ રાબેનની ચાલી
ક યાણનગરની સામે

.ડ .હાઇ ુ લ રોડ હ રાવાડ ) તા.૦૨/૦૨/૧૮ સાં જના ૫/૩૦ વા યાના

નરોડા મે કો ટ માકટ પાછળ ઉ ર

ુ જરાત એ ટટ સાન ઇ ડ

ુ માર

ઝ સેડ નં-૧ ખાતે કામ કરતા હતા

યાર પેટના ભાગે પત ં વાગતા ઈ ઓ થતા સારવાર માટ આિશવાદ હો પીટલમાં દાખલ કરવામાં
આ યા હતા. જયાં સારવાર દર યાન તા.૧૦/૦૨/૧૮ કલાક ૮/૦૦ વાગે તેમ ુ ં
શહરકોટડા પોલીસે અક માતમોત નોધી આ

દાઝી જતાં

ૃ

ૃ

ુ િનપ

ુ હ ુ.

ગેની તપાસ હકો. ી દ લીપ ુ માર વસં તલાલ ચલાવે છે .

ુ :-

સમાચાર યાદ નં.૨૯૫/૧૮

અમરાઇવાડ ઃ બરખાબહન વા/ઓ દપકભાઇ ચૌધર (ઉ.વ.૨૮) (રહ.એ તાનગર લાલબં ગલા પાસે)
તા.૨૬/૦૧/૧૮ સવારના ૧૦/૪૫ વા યાના

ુ માર પોતાના ઘર રસોઇ બનાવતા હતા દર યાન ચા ુ

ાઇમસમાં હવા ભરવા જતા ભડકો થતા દાઝી ગયા હતા. સારવાર માટ તેમને એલ. .હો પટલમાં
દાખલ કરવામાં આ યા હતા.

યાં સારવાર દર યાન તા.૧૦/૦૨/૧૮ નારોજ તેમ ુ ં

હ ુ. આ

પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ગે અમરાઇવાડ

ૃ

ુ િનપજ ું

ગેની તપાસ પો.સ.ઇ. ી

એન.એસ.પરમાર ચલાવે છે .
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આ મહ યાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૯૬/૧૮

રામોલઃ અમીતાબહન વા/ઓ આનં દભાઇ ગ જર (ઉ.વ.૨૪) (રહ. કલાશ કોલોની વ ડર પોઇ ટ
સી.ટ .એમ. રામોલ) એ અગ ય કારણસર તા.૧૦/૦૨/૧૮ સાં જના ૫/૩૦ વા યાના

ુ માર પોતાના

ઘર ગળે ફાંસો ખાતા સારવાર માટ એલ. .હો પીટલ લઈ જતા ફરજ પરના ડૉ. ી એ તેમને
કયા હતા. આ

ગે રામોલ પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ૃત

હર

ગેની તપાસ પો.સ.ઇ. ી બી.એલ.રોહ ત

ચલાવે છે .

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