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.૨૯/૦૯/૨૦૧૭

ુ વાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર

નશાબં ધી અને

ુ ગારધારા હઠળ ઝડપાયા :-

સમાચાર યાદ નં.૧૯૬૬/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબં ધી ધારા હઠળ ૨૮ કસ કર , ૨૮ ય તઓને ઝડપી, ૪૦૧ લીટર
દશી દા કબ
૪,૬૪૦/- અને

કય હતો. તેમજ

ુ ગારધારા હઠળ ૦૧ કસ કર , ૦૮ ય તઓને ઝડપી, રોકડ િપયા

ુ ગારનાં સાધનો કબ

કયા હતા.

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૯૬૭/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુ લ ૧૧૯ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ ૯૩

ુ જબ

ુ જબ ૨૨ ય તઓની અને પાસા હઠળ

૦૩ ય તઓની અટકાયત કર હતી.

વાહન ચોર :સે ટલાઇટ :

સમાચાર યાદ નં.૧૯૬૮/૧૭
ચીર ગૌતમભાઇ પાઠક (રહ,કમ યોત-૨,

ેરણાતીથ દરાસર સામે, સેટલાઇટ) એ

સેટલાઇટ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૨૭/૦૯/૧૭ રાતના ૯/૩૦ વા યાનાં
પોતાના ઘર ન ક પોતાની ઇનોવા કાર નંબર
પાક કર

ુ ક હતી.

ુ માર

.૦૧.આર. .૧૨૫૨ કમત િપયા ૧૦,૦૦,૦૦૦/-

ની ચોર તા.૨૮/૦૯/૧૭ બપોરના ૩/૦૦ વા યા દર યાન થઇ હતી. આ

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી ક.ક.રાઠોડ ચલાવે છે .

શાહ બાગ : રાકશ ુ માર શાં તીલાલ શાહ (રહ, નળ ુ ંજ સોસાયટ , શાહ બાગ) એ તા.૨૮/૯/૧૭ નારોજ
શાહ બાગ પોલીસ

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૧૮/૦૯/૧૭ રાતના ૧૦/૦૦ વા યાનાં

ુ માર પોતાના ઘર ન ક પોતાની સ ો કાર નંબર
૧,૫૦,૦૦૦/- પાક કર
થઇ હતી. આ

ુ ક હતી.

.૦૧.એચ.એમ.૫૯૬

કમત

િપયા

ની ચોર તા.૨૭/૦૯/૧૭ ના કલાક ૧૨/૦૦ વા યા દર યાન

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી એમ.એ.પટલ ચલાવે છે .
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કરં ટ લાગતાં
ુ જરાત

ૃ

ુ :-

ુ િનવસ ટ :

સમાચાર યાદ નં.૧૯૬૯/૧૭
શ સ/ઓ રાકશભાઇ ગોર યા (ઉ.વ.૦૮)(રહ,વા મીક વાસ

ુ િન.દવાખાના

સામે, લાલ બં ગલા, સી. .રોડ, નવરં ગ ુ રા) તા.૨૭/૦૯/૧૭ રાતના ૧૦/૩૦ વા યાનાં
નવરં ગ ુ રા પાં ચ બં ગલા, સરકાર
ળ એથી

ુ લા મેદાનમાં ગરબા ફરતે લગાવેલ લોખં ડની

શને કરં ટ લાગતા, સારવાર માટ તેને વા.સા.હો પીટલ લાવતા રાતનાં ૧૧/૦૦ વાગે

ફરજ પરના ડૉ. ી એ તેને
ન ધી, આ

વસાહતમાં

ુ માર

ૃત

હર કય હતો. આ

ગે

ુ જરાત

ુ િનવસ ટ પોલીસે અક માત મોત

ગેની તપાસ પો.સ.ઇ. ી બી.ક.ગૌ વામી ચલાવે છે .

આ મહ યા :શહરકોટડા :

સમાચાર યાદ નં.૧૯૭૦/૧૭
ુ ુ મબેન નટવરલાલ ખોડાભાઇ

ગોહલ (ઉ.વ.૫૯)(રહ,અશોકમીલની

ુ ની ચાલી

અિનલ ટાચ મીલની સામે અિનલ રોડ) એ પોતાની બીમાર થી કંટાળ જઇ તા૨૮/૦૯/૨૦૧૭ ના
કલાક ૧૦/૦૦ વા યા પહલા કોઇપણ સમયે પોતાના ઘર પોતાની
પોતાની

ત ઉપર કરોસીન છાં ટ આ મહ યા કર લીધી છે . આ

મોત ન ધી, આ

તે પોતાના ઘરનાં બાથ મમાં
ગે શહરકોટડા પોલીસે અક માત

ગેની તપાસ હ.કો. ી વાલિસગભાઇ મલાભાઇ ચલાવે છે .

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