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.૨૦/૦૨/૨૦૧૮ મં ગળવાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબં ધી તથા

ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૩૫૦/૧૮

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબં ધી ધારા હઠળ ૧૪ કસ કર , ૧૨ ય તઓને ઝડપી, ૮૦ લીટર
દશી દા

અને ૫ બોટલ

લીશ દા

કબ

કય હતો. તેમજ

ય તઓને ઝડપી રોકડ િપયા ૬૩૩૦/- અને

ુ ગાર ધારા હઠળ ૪ કસ કર ૧૩

ુ ગારના સાધનો કબ

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

કયા હતા.

સમાચાર યાદ નં.૩૫૧/૧૮

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુ લ ૭૧ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ .૯૩

ુ જબ

ુ જબ ૬ ય તઓની અટકાયત કર હતી.

ઘરફોડઃ-

સમાચાર યાદ નં.૩૫૨/૧૮

ુ જરાત

ુ િનવિસટ ઃ નેહલ ગૌતમભાઇ રાઠોડ (ઉ.વ.૩૨) (રહ. પ
ૃ ાસાગર સોસાયટ શાં તીવન બસ

ટ ડ પાસે પાલડ ) એ

ુ જરાત

ુ િનવિસટ

પોલીસ

તા.૧૯/૦૨/૧૮ રાતના સમયે કલાક આબાવાડ
સોપ ગ સે ટરમાં આવેલ
ુ કાનમાં
કમેરો

ી

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક

રલાઈ સ પે ોલ પપં ની સામે આવેલ સા ુ ંતલ

ફોટોલેબ નામની ુ કાન નં-૧ ના શટરના તાળા તોડ અ ણી ય ત

વેશ કર િનકોન કંપનીના અલગ અલગ કમેરા (૧) નીકોન-૫૨૦૦-ડ -૧૮-૫૫ મોડલનો

કમત

િપયા ૩૦,૯૫૦/- (૨) નીકોન-૫૩૦૦-ડ -૧૮-૫૫ મોડલનો કમેરો

૪૫,૪૫૦/- (3) નીકોન-પી-૯૦૦ મોડલનો કમેરો કમત
મોડલનો કમેરો કમત
૫,૪૫૦/- મળ

કમત

િપયા

િપયા ૩૨,૯૫૦/- (૪) નીકોન-બી-૫૦૦

િપયા ૧૫,૯૫૦/- અને (૫) નીકોન-એ-૧૦ મોડલનો કમેરો કમત

ુ લ કમત િપયા ૧,૩૦,૭૫૦/- મ ાની ચોર કર લઈ ગઈ છે . આ

િપયા

ુ નાની તપાસ

પો.સ.ઇ. ી બી. .વસાવા ચલાવે છે .

સોલા હાઈકોટઃ

બાલાલ બેચરદાસ પટલ (ઉ.વ.૭૪) (રહ. િનરાં ત પાક કો.ઓ. સોસાયટ ,

ુ દશન

ટાવરની બા ુ માં થલતેજ) એ તા.૧૯/૦૨/૧૮ નારોજ સોલા હાઈકોટ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ
નોધાવી છે ક તા.૦૮/૦૨/૧૮ કલાક ૭/૩૦ થી તા.૧૭/૦૨/૧૮ સવારના ૧૦/૦૦ વા યા દર યાન
પોતાના મકાનના બી

માળે ગેલેર ના દરવા

ચાં દ ના દાગીના કમત

ુ તા

તોડ અ ણી ય ત ઘરમાં

િપયા ૨૬,૦૦૦/- અને રોકડ

૧,૨૬,૦૦૦/- મ ાની ચોર કર લઈ ગઈ છે . આ

વેશ કર સોના-

િપયા ૧,૦૦,૦૦૦/- મળ

ુ નાની તપાસ

ુલ

િપયા

ો.પો.સ.ઇ. ી એસ. .વસાવા

ચલાવે છે .

1

શાહ બાગઃ દ લીપભાઇ પારસમલ વાઘરચા (ઉ.વ.૪૨) (રહ. સાગર એપાટમે ટ ઘાસીરામ ચૌધર હોલ
પાછળ રાજ થાન રોડ શાહ બાગ) એ શાહ બાગ પોલીસ

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક

તા.૧૭/૦૨/૧૮ સાં જના ૫/૩૦ થી તા.૧૯/૨/૧૮ સવારના ૯/૧૫ વા યા દર યાન
માળ ઓફ સ નં-૮ ના તાળા તોડ અ ણી ય ત ઓફ સમાં
ટ

એલ.ઇ.ડ મોનીટરો (૩) એસે બલ સી.પી. ુ ુ લ-૪ (૪) ક -બોડ
૩૯,૦૦૦/- મતાની ચોર કર લઈ ગઈ છે . આ

ુ લથી એસીડ પી જતા

ીજો

વેશ કર (૧) ૧ એચ.પી કંપની ુ ં લેસર

ટર (૨) ફ લી સ કંપનીની તથા એડકોમ કંપનીની તથા પાં ચ એલ

૧એચ.પી કંપનીની પેન ાઇવ (૬) સી.પી. .ુ હાડડ ક

ુ કન મોલ

કંપનીની મળ

ુ લ-૭

ુ લ–૪ તથા માઉસનો કો મો (૫)

ુ લ-૫ મધરબોડ મળ

ુ લ કમત

િપયા

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી આર.પી.ડાભી ચલાવે છે .

ૃ -ુ ઃ

સમાચાર યાદ નં.૩૫૩/૧૮

દાણીલીમડાઃ લ મણભાઇ દલાભાઇ પરમાર (ઉ.વ.૫૦)(રહ. રો હતપાક સોસાયટ દાણીલીમડા) એ
તા.૧૮/૦૨/૧૮ કલાક ૧૧/૩૦ વા યાના
બોટલ સમ

ુ માર પોતાના ઘર ચ ર આવતા બાથ મમાં પાણીની

એસીડની બોટલમાં થી એસીડનો

કરવામાં આ યા હતા.

ું ટડો પી લેતાસારવાર માટ વા.સા.હો પીટલમાં દાખલ

યાં તા.૧૯/૦૨/૧૮ કલાક ૦૦/૦૫ વાગે તેમ ુ ં

દાણીલીમડા પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ગેની તપાસ હ.કો. ી

આ મહ યાઃખોખરાઃ હર

ૃ

ધાન

ુ િનપજ ું હ. આ
ુ
ખગાર

ગે

ચલાવે છે .

સમાચાર યાદ નં.૩૫૪/૧૮
ુ માર ગિસહલાલ કો ટ (ઉ.વ.૬૮) (રહ. રાધા કશનનગર સોસાયટ રા ભારતી

પાસે ખોખરા) એ તા.૧૧/૦૨/૧૮ કલાક ૧૨/૦૦ વા યાના

ુ માર અગ ય કારણસર પોતાની

ુલ
તે

પોતાના શર ર ઉપર કરોસીન છાં ટ સળગી ગયા હતા. સારવાર માટ એલ. .હો પીટલમાં દાખલ
કરવામાં આ યા હતા.

યાં તા.૧૯/૦૨/૧૮ બપોરના ૨/૩૦ વાગે તેમ ુ ં

ખોખરા પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ૃ

ુ િનપજ ું હ ુ. આ

ગે

ગેની તપાસ પો.સ.ઈ. ી આર.પી.મકવાણા ચલાવે છે .

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

2

