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.૧૧/૧૧/૨૦૧૭ શિનવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર

નશાબં ધી તથા

ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૨૬૯/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબં ધી ધારા હઠળ ૮૫ કસ કર , ૭૭ ય તઓને ઝડપી, ૨૪૯ લીટર
દશી દા , ૩૪૩ બોટલ
કર હતી. તેમજ

લીશ દા , ૪૦ બીયરટ ન, ૦૩ મોટર સાયકલ, ૦૨ ર ા અને ૧ કાર કબ

ુ ગાર ધારા હઠળ ૦૩ કસ કર ૧૧ ય તઓને ઝડપી રોકડ િપયા ૩૨,૩૪૦/- અને

ુ ગારના સાધનો કબ

કયા હતા.

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૨૭૦/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુ લ ૬૦૫ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ ૯૩

ુ જબ

ુ જબ ૧૯૮ ય તઓની અને પાસા હઠળ

૧૩ ય તઓની અટકાયત કર હતી.

છે તરપ ડ :-

સમાચાર યાદ નં.૨૨૭૧/૧૭

સરદારનગરઃ હરાભાઇ

ેમચં દભાઇ ચં દાણી (રહ,ગં ગા જમના એપાટમે ટ પટલનગર એલીસ ીજ

નવરં ગ ુ રા) એ સરદારનગર પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૦૬/૧૧/૧૭ બપોરનાં
૧/૦૦ વા યાનાં

ુ માર પોતાની

ુ બેરનગર એમ. . ુ લની સામે ભાવના કપડા

દ નેશ િસધી અને (૨) હરશભાઇ
ભેગામળ

ુ આબા ુ મલ

યાની (બં ને રહ,

હરાભાઇને િવ ાસમાં લઇ, તેમની પાસેથી

ુલ

બાવાડ

ુ કાનમાં થી આરોપી
સરદારનગર) એ

િપયા ૧,૩૫,૮૩૭/- મતાનાં કપડાની

ખર દ કર , તે પેટ હરાભાઇને ખોટ સ હ વાળો ચેક આપી હરાભાઇ સાથે િવ ાસઘાત અને છે તરપ ડ
કર છે . આ

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી હાં સોલ ચોક નાઓ ચલાવે છે .

ચોર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૨૭૨/૧૭

ઘાટલોડ યા : ઉદ ત દ તભાઇ પં ચાસરા (ઉ.વ.૨૭)(રહ,અમોધ એપાટમે ટ, હાઇલે ડપાક પાછળ
ુ ભાષચોકની બા ુ માં

ુ ુ ુ ળ રોડ) એ ઘાટલોડ યા પોલીસ

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક

તા.૦૧/૧૧/૧૭ ના કલાક ૮/૧૫ થી ૯/૩૦ વા યા દર યાન પોતાના
વેશ કર , લેપટોપવાળ બેગ ક

માં લેપટોપ, લેપટોપ ુ ં ચા ર, ચ મા, કાં ડા ઘડ યાળ તેમજ

વોડાફોન કંપની ુ ડો ગલ અને આઇફોન-૬ મોબાઇલ મળ
ચોર કર લઇ ગઇ છે . આ

ુ લા ઘરમાં અ ણી ય ત

ુ લ કમત

િપયા ૪૬,૫૦૦/- મતાની

ુ નાની તપાસ હ.કો. ી િનતીન ુ માર શાલી ામ ચલાવે છે .
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પડ જતાં

ૃ

-ુ ઃ

સમાચાર યાદ નં.૨૨૭૩/૧૭

આઈડ સી વટવાઃ શૈલેષભાઈ કાયાભાઈ અહાર (ઉ.વ.૨૦) (રહ.િવઝોલ ગામ હમરાજિસહ રાઠોડની
વાડ મા

આઈડ સી વટવા) તા.૧૦/૧૧/૧૭

બપોરના ૧૨/૦૦ વા યાના

ુ માર સમયે ફઝ-૨ મા

આવેલ ભગવતી ડાઈઝ એ ડ કમીકલ લી.કંપનીમાં ક ડયા કામ કરતી વખતે લીપ ખાઈ જતા પડ
જતા ગં ભીર ઈ ઓ થતા સારવાર માટ એલ. .હો પીટલ લઈ જતા ફરજ પરના ડો. ીએ તેમને
હર કયા હતા. આ

ગે

આઈડ સી વટવા પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ૃત

ગેની તપાસ

પો.સ.ઇ. ી એસ.એસ.ગૌ વામી ચલાવે છે .

આ મહ યાઃમે ઘાણીનગરઃ

સમાચાર યાદ નં.૨૨૭૪/૧૭
કોબ થોમસ ક યન (ઉ.વ.૫૧)(રહ.ભગવાનભાઇની ચાલી લ મીનગર મેઘાણીનગર)

એ અગ ય કારણસર તા.૮/૧૧/૧૭ કલાક ૯/૧૦ વા યાના

ુ માર પોતાના ઘર પં ખા સાથે

ુપ ો

બાં ધી ગળેફાંસો ખાતા સારવાર માટ સીવીલ હો પીટલમાં દાખલ કરવામાં આ યા હતા. જયાં સારવાર
દર યાન તા.૧૦/૧૧/૧૭ કલાક ૬/૩૦ વાગે તેમ ુ ં
અક માત મોત નોધી આ

ૃ

ુ િનપજ ું હ. આ
ુ

ગે મેઘાણીનગર પોલીસે

ગેની તપાસ મ.સ.ઇ. ી દલીપિસહ ગં ભીરિસહ ચલાવે છે .

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