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.૦૩/૦૧/૨૦૧૮

ુ ધવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર

નશાબં ધી તથા

ુ ગારધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૫/૧૮

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબં ધી ધારા હઠળ ૨૨ કસ કર , ૧૯ ય તઓને ઝડપી, ૭૮ લીટર
દશી દા , ૧૨૯ બોટલ

લીશ દા અને ૦૪ બીયરટ ન કબ

કસ કર , ૧૧ ય તઓને ઝડપી, રોકડ િપયા ૨૦,૫૫૦/- અને

કયા હતા. તેમજ

ુ ગારધારા હઠળ ૦૩

ુ ગારના સાધનો કબ

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

કયા હતા.

સમાચાર યાદ નં.૧૬/૧૮

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧

ુ જબ

ુ લ ૧૨૫ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ પાસા હઠળ ૦૩ ય તઓની અટકાયત કર હતી.

રોકડ ભરલ પસ ખચી લઇ ગયા :વાડજઃ ગોિવદભાઇ

ુ લસીભાઇ ખને

સમાચાર યાદ નં.૧૭/૧૮
(ઉ.વ.૬૧) (રહ.રાજરતન રસીડ સી ઇ દ રા ીજ સકલ હાંસોલ)

તા.૨/૧/૧૮ બપોરના ૨/૪૫ વા યાના

ુ માર ઉ માન ુ રા િવ ાપીઠની બા ુ માં ખાદ

સામેથી પસાર થઈ ર ા હતા યાર એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે
હાથમાં થી પસ
હતા. આ

ભં ડારની

ુ ષ ગોિવદભાઈ ખને ના

ં ટવી લઈ નાસી ગયા હતા. આ પસમાં રોકડ િપયા ૮૦,૦૦૦/- તથા જ ર કાગળો

ગેની ફર યાદ ગોિવદભાઈ ખને એ વાડજ પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી છે. આ

ુ નાની

તપાસ પો.સ.ઇ. ી એચ.ડ . ુ રોહ ત ચલાવે છે .

ચોર :-

સમાચાર યાદ નં.૧૮/૧૮

સેટલાઇટ : િ યં કાબેન વા/ઓ ધવલભાઇ પટલ (ઉ.વ.૩૩)(રહ, ેયસ બં લોઝ, માલતી

લેટની

ગલીમા વીટ હોમ સોસાયટ પાસે સેટલાઇટ) એ તા.૦૨/૦૧/૧૮ નારોજ સેટલાઇટ પોલીસ ટશન
ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૦૮/૦૫/૨૦૧૭ થી તા.૨૨/૧૦/૨૦૧૭
પોતાના ઘરમાં કામ કરતી અનાપા

દ પભાઇ કામત (રહ,નીયોજનનગર માણેકબાગ હોલ સામે

બાવાડ ) એ ઘરમાંથી સોના-ચાંદ ના દાગીના તથા રોકડ રકમ મળ
મ ાની ચોર કર લઇ ગઇ છે . આ

ુ ધીના સમયગાળા દર યાન
ુલ

િપયા ૧૦,૬૯,૦૦૦/-

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી એસ.એસ.ચૌધર ચલાવે છે .
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આ મહ યા :-

સમાચાર યાદ નં.૧૯/૧૮

ઘાટલોડ યાઃ વસં ત ુ માર ચં પકલાલ ખ ી (ઉ.વ.૫૭)(રહ,

ુ દશન એપા. ૂ િમનગર પાસે સાં ઇબાબા

મં દરની પાછળ ઘાટલોડ યા) એ કોઇ અગ ય કારણ સર તા.૦૨/૦૧/૧૮ બપોરના ૧/૦૦ વા યાના
ુ માર પોતાના ઘર પં ખા ના

ુ કમા દોર બાં ધી ગળે ફાં સો ખાઇને આ મહ યા કર હતી. આ

ઘાટલોડ યા પોલીસે અક માતમોત નોધી આ

ગે

ગેની તપાસ મસઇ. ી કમલેશભાઇ કાળાભાઇ ચલાવે છે

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