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.૨૬/૦૭/૨૦૧૭

ુ ધવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર

નશાબં ધી તથા

ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયા :-

સમાચાર યાદ નં.૧૫૧૮/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબં ધી ધારા હઠળ ૧૨ કસ કર ૧૦ ય તઓને ઝડપી, ૩૩ લીટર
દશી દા

કબ

૨૨૦૦/- અને

કય હતો. તેમજ

ુ ગાર ધારા હઠળ ૧ કસ કર ૧

ુ ગારના સાધનો કબ

ય તને ઝડપી રોકડ

કયા હતા.

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૫૧૯/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુ લ ૯૫ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ ૯૩

સમાચાર યાદ નં.૧૫૨૦/૧૭

સે ટલાઈટઃ શીતલબહન વા/ઓ પં ક તભાઇ શેઠ (રહ. નં દનવન-૨ લો સ
સેટલાઇટ) એ તા.૨૫/૭/૧૭ નારોજ સેટલાઈટ પોલીસ

ૂ લ પાસે જોધ ુ ર ગામ

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક

તા.૨૧/૭/૧૭ બપોરના ૧/૩૦ થી તા.૨૫/૭/૧૭ ૧/૩૫ વા યા દર યાન સેટલાઇટ ૯/૨
ઘરમાં

ુ જબ

ુ જબ ૫ ય તઓની અટકાયત કર હતી.

ઘરફોડઃ-

માલ

િપયા

ણય એપા ્ મે ટ ખાતે રહતા માતા-િપતાના મકાનના દરવા
વેશ કર ઘરમાં થી ચીજવ

કર લઇ ગઈ છે . આ

ુ અને રોકડ િપયા મળ

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી

િનકોલઃ ય નેશભાઇ અ ુ ણચ

પં ડ ા (રહ.

ુ તા

થમ

તોડ અ ણી ય ત

ુ લ િપયા ૮૫,૦૦૦/- મતાની ચોર

.ક.વાઘેલા ચલાવે છે .
ુ રોહ પાક સોસાયટ િવભાગ-૧ ટાઇન લોટસ

બા ુ મા િનકોલ) એ તા.૨૫/૭/૧૭ નારોજ િનકોલ પોલીસ

ુલ

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક

તા.૨૪/૭/૧૭ સવારના ૯/૦૦ થી તા.૨૫/૭/૧૭ સાં જના ૬/૩૦ વા યા દર યાન પોતાના મકાનના
દરવા

ુ તા

તોડ અ ણી ય ત ઘરમાં

િપયા ૧૫,૦૦૦/- મળ

વેશ કર ઘરમાં થી સોના-ચાં દ ના દાગીના અને રોકડ

ુ લ િપયા ૩૧,૫૦૦/- મતાની ચોર કર લઇ ગઈ છે . આ

ુ નાની તપાસ

પો.સ.ઈ. ી બી.સી.છ ાલીયા ચલાવે છે .
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આ મહ યાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૫૨૧/૧૭

ર વર ટ વે ટઃ િવ ુ લ વાઘ ભાઇ દસાઇ (ઉ.વ.૨૩) (રહ. ુ ણધામ સોસાયટ વાડજ) એ અગ ય
કારણસર તા.૨૫/૭/૧૭ કલાક ૮/૩૦ વા યા પહલા પતં ગ હોટલ સામે પ ીમ કનાર નદ મા ુ બી જઈ
આ મહ યા કર હતી. આ

ગે ર વર ટ વે ટ પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ગેની તપાસ

મ.સ.ઇ. ી િવનાયક લ મણ ચલાવે છે .

દાણીલીમડાઃ શબાનાબા ુ વા/ઓ શાહ ફરોજ

સાર ઉવ ૨૨ રહ.એ/૧૩ એવન નગર બેરલ માકટ

દરના રોજ દાણીલીમડા) એ અગ ય કારણસર તા.૨૪/૭/૧૭ રાતના ૧૦/૦૦ વા યા પહલા
પોતાના ઘર ગળે ફાં સો ખાઇ આ મહ યા કર હતી. આ
આ

ગે દાણીલીમડા પોલીસે અક માત મોત નોધી

ગેની તપાસ પો.સ.ઇ. ી એન.એસ.પરમાર ચલાવે છે .

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