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.૨૯/૦૭/૨૦૧૭ શિનવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર

નશાબં ધી તથા

ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયા :-

સમાચાર યાદ નં.૧૫૩૪/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબં ધી ધારા હઠળ ૪૯ કસ કર ૩૫ ય તઓને ઝડપી, ૩૧૯ લીટર
દશી દા , ૧૭ બોટલ

લીશ દા , ૮૦ બયર ટ ન, ૧ ર ા અને ૧

ુ ટર કબ

ધારા હઠળ ૭ કસ કર ૩૪ ય તઓને ઝડપી રોકડ િપયા ૮૮,૪૪૦/- અને

ક ુ હ .ુ તેમજ

ુ ગાર

ુ ગારના સાધનો કબ

કયા હતા.

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૫૩૫/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુ લ ૧૬૧ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ ૯૩

ુ જબ

ુ જબ ૨૭ ય તઓની અટકાયત કર

હતી.

ઘરફોડઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૫૩૬/૧૭

ચાંદખેડાઃ ભાવેશિસહ ચં પાલિસહ (રહ. ધરતી બં લોઝ
નારોજ ચાં દખેડા પોલીસ

ાગડ રોડ ચાં દખેડા) એ તા.૨૮/૭/૧૭

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૨૬/૭/૧૭ બપોરના ૪/૦૦ થી

તા.૨૭/૭/૧૭ સવારના ૯/૦૦ વા યા દર યાન પોતાના મકાનનામાં અ ણી
સોના-ચાં દ ના દાગીના, તથા કાં ડા ઘ ડયાળ નં ગ-૨ અને રોકડ
૭૩,૦૦૦/- મ ાની ચોર કર લઈ ગઈ છે . આ

વટવાઃ

ુ ભાષચં

ય ત

િપયા ૬૦૦૦/- મળ

ોસ ગ રોડ વટવા) એ તા.૨૮/૭/૧૭ નારોજ વટવા પોલીસ

ુલ

િપયા

બે માતાના મં દ રની સામે િવઝોલ
ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક

તા.૨૪/૭/૧૭ થી તા.૨૭/૭/૧૭ સવારના ૯/૦૦ વા યા દર યાન પોતાના મકાનના દરવા
કપડા મળ

ુલ

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી એમ.એમ.વાઢર ચલાવે છે .

અલ ુપા ડ (રહ. સ યમ સાગર ટનામે ટ જય

તોડ અ ણી ય ત ઘરમાં

વેશ કર

ુ તા

વેશ કર સોના-ચાં દ ના દાગીના, એલ.ઈ.ડ .ટ .વી., પં ખો, ટ પોઈ તથા

િપયા ૭૯,૫૦૦/ મ ાની ચોર કર લઈ ગઈ છે . આ

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી

બી. .વસાવા ચલાવે છે .
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િવજ કરં ટ લાગતા
ગાયકવાડ હવે લીઃ

ૃ

-ુ ઃ

સમાચાર યાદ નં.૧૫૩૭/૧૭

ુ તક મ ન રમહમદ શેખ (ઉ.વ.૪૫) (રહ.ખીસકોલાની પોળ

હો પટલ પાછળ કા ુ ુ ર) તા.૨૮/૭/૧૭ કલાક ૯/૩૦ વા યાના

ુ લાબબાઇ

ુ માર જમાલ ુ ર રાયખડ ઘં ટ વાળા

મહો લા પાસે સ ગચણાની ભઠ ની લાઈટ ચા ુ કરવા વીચ ચા ુ કરવા જતા જમણા હાથે િવજ કરં ટ
લા યો હતો. સારવાર માટ વા.સા.હો પટલ લઇ જતા ફરજ પરના ડૉ. ી
ગાયકવાડ હવેલી પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ૃત

હર કયા હતા. આ

ગે

ગેની તપાસ હ.કો. ી પ ાલાલ બદાભાઇ ચલાવે

છે .

આઈડ સી વટવાઃ દનેશભાઈ જગદ શભાઈ ભાવસાર (ઉ.વ.૩૩) (રહ. યામવેદ બં લોઝ ગેરત ુ ર)
તા.૨૮/૭/૧૭ સવારના ૧૦/૦૦ વા યાના

ુ માર ફઝ-૧ ઈ ડો પાવર એ

િનયર ગ કંપનીમા

ઓ ફસ ુ ફન ચર બં ધ પાવરમા હટાવતી વખતે ઓ ફસના ટબલ સાથે એકશન ઈલે.બોડ વાયર ગ ને
અડ જતા કરં ટ લા યો હતો. સારવાર માટ મણીનગર સરદાર હો પીટલ લઇ જતા ફરજ પરના ડૉ. ી
ૃત

હર કયા હતા. આ

ગે

આઈડ સી વટવા પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ગેની તપાસ

મ.સ.ઈ. ી ભગાવનિસહ પવતિસહ ચલાવે છે .

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