ં
જનસપક
અધીકાર

ારા

પોલીસ કિમશનર ીની કચેર , અમદાવાદ શહર
ં
ટલીફોન નબર
૨૫૬૩૩૩૩૩
કં ોલ મ ટલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૧૦/૮/૨૦૧૪ રિવવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
ં ધારા હઠળ ઝડપાયાઃનશાબધી

સમાચાર યાદ નં.૨૦૬૧/૧૪

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૧૫ કસ કર ૧૮ ય તઓને ઝડપી ૮૩ લીટર દશી
દા , ૧૦૦ લીટર વૉશ, ૮૩ બોટલ
તેમજ
કબ

લીશ દા , ૧૮૦ વૉટર ઇ લીશ દા અને ૧

ુ ગારધારા હઠળ ૦૨ કસ કર ૧૬ ય તઓને ઝડપી

ુ ટર કબ

િપયા ૭૫,૩૦૦/- અને

ક ુ હ ુ.

ુ ગારના સાધનો

કયા હતા.

તકદાર ના પગલા ં હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૦૬૨/૧૪

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

ોહ ૯૩

ુ લ ૭૨
ુ
જબ

ુ
જબ
૦૭ ય તઓની અને પાસા હઠળ ૦૧ ય તની

અટકાયત કર હતી.

ુ
નની
કોશીષ :-

સમાચાર યાદ નં.૨૦૬૩/૧૪

ઇસન રુ : શા ુ અકબરભાઇ શેખ (ઉ.વ.૨૦)(રહ.અ મા મ

દ સામે, કણાટક ગલી, ચંડોળા તળાવની

પાળ, શાહઆલમ ઇસન રુ) એ ઇસન રુ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૯/૮/૧૪ રાતનાં
૯/૦૦ વા યાના

ુ
માર
શાહઆલમ, કણાટક મ

દની બહાર પોતે બેઠા હતા દર યાન આરોપી (૧)અ તાફ

ુ
ુ
મેહ બભાઇ
અને (૨)સો ુ મેહ બભાઇ
(બ ે રહ.ચંડોળા તળાવની પાળે , શાહઆલમ ઇસન રુ) નાઓએ
અગાઉ થયેલ ઝઘડાની અદાવત રાખી અ તાફ તલવાર

ુ ા માથાના
વા િત ણ હથીયારનો એક ફટકો શા ન

ુ પાઇપ લઇ શા ની
ુ
વ ચેના ભાગે માર તથા સો એ

ખની

ઇ

પહ ચાડ

પોલીસ ઇ પે ટર

મરના ઉપરના ભાગે ફટકો માર ગંભીર

નથી માર નાંખવાની કોશીષ કર બંને આરોપીઓ નાસી ગયેલ છે . આ

ુ
નાની
તપાસ

ી બી.ડ .ચૌધર ચલાવે છે .

ઘરફોડઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૦૬૪/૧૪

વટવા : અિપતાબહન નવીનભાઇ ગાભાવાલા (રહ.ઉમંગ

લેટ, રં ગોલીનગરની બા ુ માં, નારોલ કોટની

પાછળ, વટવા) એ તા.૯/૮/૧૪ નારોજ વટવા પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૧/૮/૧૪
રાતનાં ૯/૩૦ થી તા.૯/૮/૧૪ સવારનાં ૯/૦૦ વા યા દર યાન પોતાના મકાનની રસોડાની બાર નો કાચ
ખોલી બાર માંથી અ ણી ય ત મકાનમાં

વેશ કર સોના-ચાંદ ના દાગીના તેમજ વ

િપયા ૭૪,૦૦૦/- મતાની ચોર કર લઇ ગઇ છે . આ

ુ
ઓ
મળ

ુલ

ુ
નાની
તપાસ પો.સ.ઇ. ી એમ.આર.પરમાર

ચલાવે છે .

1

ચોર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૦૬૫/૧૪

સોલા હાઇકોટ : હતલબહન જયેશભાઈ પટલ (રહ.હરભોળાનાથ પાક સોસાયટ , નેશનલ હાઇવે-૮, ઓઢવ)
એ તા.૯/૮/૧૪ નારોજ સોલા હાઇકોટ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૭/૮/૧૪ સવારનાં
૧૦/૧૫ થી ૧૦/૪૦ વા યા દર યાન વાડજથી ઓટોર

ામાં બેસી ચાંદલોડ યા વી.ટ .પાક સોસાયટ ખાતે

જવા સા િનક યા હતા દર યાન પોતાની પાસેની થેલામાં
હતલબહનની નજર
લીધી હતી. આ

ુ
કવી
સોનાનાં દાગીના અને રોકડ મળ

ુ
નાની
તપાસ હ.કો. ી રમણ

વાહન અક માતમાં

ુ
કલ
લેડ ઝ પસમાંથી કોઇ અ ણી ય તએ

રામા

ુ લ િપયા ૪૬,૦૦૦/- મતાની ચોર કર

ચલાવે છે .

સમાચાર યાદ નં.૨૦૬૬/૧૪

ૃ ઃુ -

વટવા : કોક લાબહન રોહ તભાઇ

ુ
નારા
(રહ.આશા રુ નગર, બળ યાદવના મં દરની સામે, વટવા) એ

વટવા પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૯/૮/૧૪ બપોરના ૧/૩૦ વા યાના

ુ
માર
વટવા

ર ગ રોડ, ગરનાળા પાસે હાઇ-વે ઉપર પોતાના પિત સાથે મોટર સાયકલ ઉપર બેસી પસાર થઇ ર ા હતા
દર યાન કાર નંબર

.૧.આર.સી.૫૨૧૪ ના ચાલક મોટર સાયકલને પાછળથી ટ ર મારતાં કોક લાબહન

તથા તેમના પિત રો હતભાઇ (ઉ.વ.૪૫) નીચે પડ જતાં રો હતભાઇને શર ર ગંભીર ઇ ઓ પહોચી હતી.
અ

યો કાર ચાલક પોતાની કાર

થળ ઉપર

કુ નાસી ગયો હતો. રો હતભાઇને સારવાર અથ

વા.સા.હો પીટલમાં લઇ જતાં ફરજ પરનાં ડૉ. ીએ રો હતભાઇને
મ.સ.ઈ. ી

ૃ
ત

હર કયા હતા. આ

ુ ની તપાસ
ના

કાશભાઇ ખીમ ભાઇ ચલાવે છે .

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