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.૦૮/૦૧/૨૦૧૮ સોમવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબં ધી તથા

ુ ગારધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૫૨/૧૮

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબં ધી ધારા હઠળ ૨૬ કસ કર , ૨૩ ય તઓને ઝડપી, ૧૩૦
લીટર, ૯૬ બોટલ

લીશ દા અને ૨ બયર ટ ન કબ

કયા હતા. તેમજ

કર , ૧૭ ય તઓને ઝડપી, રોકડ િપયા ૨૨,૭૪૦/- અને

ુ ગારધારા હઠળ ૪ કસ

ુ ગારના સાધનો કબ

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

કયા હતા.

સમાચાર યાદ નં.૫૩/૧૮

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુ લ ૭૨ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ .૯૩

ુ જબ ૪ ય તઓની અટકાયત કર હતી.

િવ ાસઘાત અને છે તરપ ડ :મણીનગરઃ

ુ જબ

સમાચાર યાદ નં.૫૪/૧૮

ુ ભાષભાઇ પરસાદારામ યાદવ (ઉ.વ.૫૧)(રહ,કોિનયા એપાટમટ,

ુ ડલક હોલની પાછળ,

દ ીણી સોસાયટ , મ ણનગર) એ તા.૭/૧/૧૮ રોજ મણીનગર પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી
છે ક તા.૩૧/૧૨/૧૭ ના કલાક ૧૧/૦૦ થી તા.૪/૧/૧૮

ુ ધીનાં સમયગાળા દર યાન મ ણનગર

ICICI બક આગળ, સરદાર પટલ હો પટલ પાસે તથા બાટા શો- મ આગળ આરોપી રા ુ અ વાલ
નામનો માણસ તથા એક હક મ
“ગળાની

( ના નામ-સરનામા

ણવા મળે લ નથી) ભેગામળ

ુ ભાષભાઇ ને

કન એલજ છે તે સા થઈ જશે” તેમ કહ િવ ાસમાં લઈ રોકડા િપયા ૨૦,૦૦૦/- તથા

પાસઠ-પાસઠ હ રના બે ચેક લઈ જતા રહલ તેમજ
ને પણ “તેઓનો મં દ ુ

દકરો

ુ ભાષભાઇની ઓ ફસમાં કામ કરતા ચં કાં તભાઈ

ણ દવસમાં સારો થઈ જશે” તેમ કહ રોકડા િપયા ૫૦,૦૦૦/- તથા

એક ચેક લઈ જતા રહ બં ને સાથે િવ ાસઘાત અને છે તરપ ડ કર છે . આ

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી

એમ. .સોલં ક ચલાવે છે .

વાહન ચોર :-

સમાચાર યાદ નં.૫૫/૧૮

રામોલ : રાકશભાઇ ગોપી ુ માર યાદવ(ઉ.વ.૪૨) (રહ, હર ઓમ બં લોઝ, રતન ુ રા ગામ, માધવ
રોડ, વ ાલ) એ તા.૫/૧/૧૮ ના કલાક ૨/૩૫ વા યાના
ગાડ ૧૧૧૦ એ સ.પી.ગાડ નંબર
હતી.

ુલ

ુ માર પોતાના ઘર ન ક પોતાની આઇસર

.૦૧.ડ .ઝેડ.૦૨૧૩ કમત િપયા ૧૦,૦૦,૦૦૦/- પાક કર

ુક

ની તા.૫/૧/૧૮ સવારનાં કોઇપણ સમયે કોઇ અ ણી ય ત ચોર કર લઇ ગઇ હતી. આ

ગેની ફર યાદ રાકશભાઇ યાદવે તા.૭/૧/૧૮ નારોજ રામોલ પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ
ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી એ.ઓ.ભરવાડ ચલાવે છે .
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આ મહ યા :-

સમાચાર યાદ નં.૫૬/૧૮

શહરકોટડાઃ જયમલ

ુ યકાં ત સોની (ઉ.વ.૨૩) (રહ. શાં તીનીકતન એપાટમે ટ વામી નારાયણ મં દ ર

પાછળ યામ શીખર બા ુ નગર) એ અગ ય કારણસર તા.૭/૧/૧૮ બપોરના ૩/૦૦ વા યાના
પોતાના ઘર પં ખાના

ુ કમાં ુ પ ો બાં ધી ગળોફાં સો ખાઇ આ મહ યા કર હતી. આ

પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ુ માર

ગે શહરકોટડા

ગેની તપાસ હ.કો. ી દલીપ ુ માર વસં તલલ ચલાવે છે .

ર વરફ ટ ઇ ટઃ રમેશભાઇ કાં તીભાઇ (ઉ.વ.૧૮) (રહ. ભવાનીનગરનો ટકરો ઓઢવ) એ અગ ય
કારણસર તા.૭/૧/૧૮ બપોરના ૪/૧૦ વા યા પહલા દધીચી જ નીચે નદ માં ુ બી જઈ આ મહ યા
કર હતી. આ

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

ગેની તપાસ હ.કો. ી મોતીભાઇ

તળ ભાઇ ચલાવે છે .

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