ં
જનસપક
અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૧૨/૧/૨૦૧૫ સોમવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા

ુ ગારધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૮૦/૧૫

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૩૫ કસ કર ૩૪ ય તઓને ઝડપી ૧૫૨ લીટર દશી
દા અને ૦૧ બોટલ

લીશ દા

ઝડપી રોકડ િપયા ૪૭૦/- અને

કબ

ુ ગારધાર હઠળ ૦૧ કસ કર ૦૬ ય તઓને

કય હતો. તેમજ

ુ ગારનાં સાધનો કબ

કયા હતા.

તકદાર ના પગલાં હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૮૧/૧૫

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

ો હ ૯૩

ુ લ ૮૩
ુ
જબ

ુ
જબ
૦૨ ય તઓની અટકાયત કર હતી.

ઘરફોડઃ-

સમાચાર યાદ નં.૮૨/૧૫

મણીનગર : યોગેશભાઇ

ુ તરામ જોષી (રહ.ર
ણવં

ુ એપાટમે ટ, િનલમપાક સોસાયટ , ભૈરવનાથ રોડ,

મણીનગર) એ મણીનગર પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૧૦/૧/૧૫ સવારના ૧૦/૩૦ થી
તા.૧૧/૧/૧૫ બપોરના ૨/૧૫ વા યા દર યાન પોતાના મકાનનાં દરવા નો ન ુ ચો તોડ અ ણી ય ત
ઘરમાં

વેશ કર સોના-ચાંદ નાં દાગીના અને રોકડ

મતાની ચોર કર લઇ ગઈ છે . આ

િપયા ૨૫,૦૦૦/- મળ

િપયા ૧,૮૫,૦૦૦/-

ુ
નાની
તપાસ પો.સ.ઇ. ી એમ.એમ.તેજોત ચલાવે છે .

સોનાનો દોરો ખચી લઇ ગયો:ુ
ઓઢવ : િનતાબહન મન ખભાઇ

ુલ

સમાચાર યાદ નં.૮૩/૧૫
ુ
પિત (રહ.હ તીના રુ સોસાયટ , િવમલપાકની પાછળ, અ દાનગર
,

ઓઢવ) તા.૧૧/૧/૧૫ બપોરનાં ૪/૦૦ વા યાના

ુ
માર
મહ

કોટક બકની સામે, સી.એમ.સી.

ણ ર તા

પાસે વેરા તરફનાં રોડ ઉપરથી ચાલતાં પસાર થઇ ર ા હતા યાર એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે
ુ ષ (૨૫ થી ૩૦ વષના આશરાનાં) િનતાબહનનાં ગળામાંથી સોનાનો દોરો કમત
ખચી તોડ લઇ નાસી ગયો હતો. આ
ન ધાવી છે . આ

ગેની ફર યાદ િનતાબહન

સમાચાર યાદ નં.૮૪/૧૫

કાશભાઇ વાડ લાલ શાહ (રહ.અશોકિવહાર

તા.૧૦/૧/૧૫ રાતનાં ૧૦/૦૦ વાગે ઘી કાંટા, અમદાવાદ

લેટ, એ

નીયર ગ કોલેજ સામે, મોટરા) એ

ુ ની કોલેજ પાસે, સારાભાઇની વાડ ના પાછળના

ગેટ આગળ, રોડ ઉપર પોતાની ટાટા ઇ ડ ગો કાર નંબર.
પાક કર હતી.

પિતએ ઓઢવ પોલીસ ટશન ખાતે

ુ
નાની
તપાસ પો.ઇ. ી એ.આર.જનકા ત ચલાવે છે .

વાહનચોર :શાહ રુ :

િપયા ૪૨,૦૦૦/-

.૧૮.એ.એ.૮૮૩૧ કમત

િપયા ૪૮,૦૦૦/-

ની ચોર તા.૧૧/૧/૧૫ સવારનાં ૧૦/૦૦ વા યા દર યાન થઇ હતી. આ

કાશભાઇ શાહ શાહ રુ પોલીસ ટશન ખાતે ન ધાવી છે . આ

ગેની ફર યાદ

ુ
નાની
તપાસ પો.સ.ઈ. ી એન.એફ.સીદ ક

ચલાવે છે .

1

વાહન અક માતમાં

ૃ ઃુ -

સમાચાર યાદ નં.૮૫/૧૫

વટવા : (૧) એમેટભાઇ અનીલભાઇ દસાઇ (રહ. ક ીયન

ટ, બ ર યા ખેડા ક પ, તા. .ખેડા) એ વટવા

પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૧૧/૧/૧૫ નાં કલાક ૧૨/૩૦ વા યાના

ુ
માર

તલ રુ

ગામ, હાઇવે નં.૮ ઉપરથી એમેટભાઇ પોતાની કાક ભારતીબહન જયરામભાઇ (ઉ.વ.૪૫) ને મોટર સાયકલ
પાછળ બેસાડ પસાર થઈ ર ા હતા યાર

ક નંબર

.૧.સી.ઝેડ.૨૭૯૫ નાં ચાલક પોતાની

ક

બેદરકાર અને ગફલતભર ર તે ચલાવી લાવી એટમભાઇની મોટર સાયકલને ટ ર મારતાં, ભારતીબહન
નીચે પડ જતાં તેમનાં ક મરનાં ભાગે
હ ુ. આ

ક ુ ં પાછળ ુ ં હ લ ચઢ જતાં, તેમ ુ ં થળ ઉપર

ૃ ુ િનપ

ુ

ુ
નાની
તપાસ પો.સ.ઈ. ી ક.એસ.પટલ ચલાવે છે .

(૨) : રા શભાઇ રામિવલાસભાઇ પટલ (રહ.કોયલી તલાવડ નાં છાપરાં, નારોલ) એ વટવા પોલીસ ટશન
ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૧૧/૧/૧૫ બપોરનાં ૨/૩૦ વા યાના
કાલીકાિસગ બળદવિસગ પટલ(ઉ.વ.૭૦) રોડ
.૨૭. .ુ ૮૪૨૩ નાં ચાલક પોતાની ઓટોર

ુ
માર
કોયલી તલાવડ ના સામેથી

ોસ કરતા હતા દર યાન એક ઓટોર
ા બેદરકાર

અને ગફલતભર

ા નંબર

ર તે ચલાવી લાવી

કાલીકાિસગને ટ ર માર શર ર ગંભીર ઇ ઓ પહ ચાડ હતી. સારવાર અથ તેમને એલ. .હો પીટલમાં
દાખલ કરલ હતા.

યાં સારવાર દર યાન બપોરનાં ૪/૦૦ વાગે તેમ ુ ં

ૃ ુ િનપ

ુ હ ુ. આ

ુ
નાની

તપાસ પો.સ.ઈ. ી ક.એસ.પટલ ચલાવે છે .

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