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.૧૦/૦૭/૨૦૧૭ સોમવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર

નશાબં ધી તથા

ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયા :-

સમાચાર યાદ નં.૧૪૧૨/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબં ધી ધારા હઠળ ૨૬ કસ કર ૨૬ ય તઓને ઝડપી, ૪૭ લીટર
દશી દા , ૨૨ બોટલ

લીશ દા , ૪ બયર ટ ન અને ૨

ૂ ટર કબ

કયા હતા. તેમજ

હઠળ ૩ કસ કર ૧૮ ય તઓને ઝડપી રોકડ િપયા ૨૦,૭૯૦/- અને

ુ ગાર ધારા

ુ ગારના સાધનો કબ

કયા

હતા.

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૪૧૩/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુ લ ૧૩૩ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ ૯૩

ુ જબ

ુ જબ ૨ ય તઓની અને પાસા હઠળ ૨

ય તઓની અટકાયત કર હતી.

સોનાની ચેઈન ખેચી તોડ લઈ ગયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૪૧૪/૧૭

વાડજઃ મીનાબહન વા/ઓફ મદનલાલ સાખલા (ઉ.વ.૫૪) (રહ.કણાવતી એપાટમે ટ િવભાગ-૨
પાકની બા ુ માં સોલા રોડ ઘાટલોડ યા) તા.૯/૭/૧૭ રાતના ૮/૧૫ વા યાના
એપાટમે ટ ગેટ નં બર-૨ ન કથી પિત સાથે
સાયકલ ઉપર આવેલ બે
ખાતે નોધાવી છે . આ

ુ માર િશવમ

ુ ટ પાછળ બેસી પસાર થઈ ર ા હતા યાર એક મોટર

ુ ષ મીનાબહનના ગળામાં થી સોનાની ચેઈન કમત

ખેચી તોડ લઈ નાસી ગયા હતા. આ

ીન

િપયા ૩૦,૦૦૦/-

ગેની ફર યાદ મીનાબહન સાખલાએ વાડજ પોલીસ ટશન

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી

.બી. ુ બડ યા ચલાવે છે .

આ મહ યાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૪૧૫/૧૭

ર વર ટ વે ટઃ રિવ ભરતભાઇ ઠાકોર (ઉ.વ.૨૦) (રહ.ઝર વાલાની ચાલી બળ યા લીમડ ચાર ર તા
અસારવા) એ અગ ય કારણસર તા.૯/૭/૧૭ કલાક ૯/૪૦ વા યા પહલા સાબરમતી પ ીમ કનાર
ઘાટ નં બર-૧૩ ન ક નદ માં
મોત નોધી આ

ુ બી જઈ આ મહ યા કર હતી. આ

ગે ર વર ંટ વે ટ પોલીસે અક માત

ગેની તપાસ હ.કો. ી હસ ુ ખભાઇ મગનભાઇ ચલાવે છે .

1

ૃ ણનગરઃ ચં ચળબહન વા/ઓફ

ુ નાભાઈ પરમાર (રહ. કણાવતીનગર બાપા સીતારામ ચોક નવા

નરોડા) એ અગ ય કારણસર તા.૯/૭/૧૭ સવારના ૧૧/૦૦ વા યાના
ુ કમાં સાડ બાં ધી ગળે ફાં સો ખાઈ આ મહ યા કર હતી. આ
નોધી આ

ગે

ુ માર પોતાના ઘર પં ખાના

ૃ ણનગર પોલીસે અક માત મોત

ગેની તપાસ હ.કો. ી જયપાલિસહ િવજયિસહ ચલાવે છે .

કાગડાપીઠઃ

િવણભાઇ ટાભાભાઇ

દવ (ઉ.વ. ૫૪) (રહ. જનતાનગર હાઉસ ગ સોસાયટ ગીતામં દર

મ ુ ર ગામ) ને કામ-મ ુ ર નહ થતા મનમાં લાગી આવતા તા.૮/૭/૧૭ કલાક ૧૨/૩૦ વા યાના
ુ માર પોતાના ઘર એસીડ પી લી ુ હ ુ. સારવાર માટ એલ. .હો પીટલમાં લઈ જતા ફરજ પરના
ડૉ ીએ

ૃત

હર કયા હતા. આ

મ.સ.ઇ.

ી બાલા

હરા

ગે કાગડાપીઠ પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ગેની તપાસ

ચલાવે છે .

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

2

