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.૦૫/૦૪/૨૦૧૮

ુ વાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબં ધી તથા

ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૬૫૪/૧૮

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબં ધી ધારા હઠળ ૨૫ કસ કર , ૧૯ ય તઓને ઝડપી, ૧૪૩
લીટર દશી દા , ૨૨ બોટલ

લીશ દા

અને ૦૩ બીયરટ ન કબ

કયા હતા. તેમજ

હઠળ ૦૨ કસ કર ૦૨ ય તઓને ઝડપી રોકડ િપયા ૩,૬૨૦/- અને

ુ ગાર ધારા

ુ ગારના સાધનો કબ

કયા

હતા.

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૬૫૫/૧૮

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુ લ ૧૮૧ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ .૯૩

ુ જબ

ુ જબ ૧૨ ય તઓની અટકાયત કર

હતી.

િવ ાસઘાત અને છે તરપ ડ :-

સમાચાર યાદ નં.૬૫૬/૧૮

સોલા હાઇકોટ : ધીમં તભાઇ અરિવદભાઇ પટલ (રહ,સ ાધાર સોસાયટ , કલાસાગર મોલની પાછળ,
ઘાટલોડ યા) એ સોલા હાઇકોટ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૦૩/૦૪/૧૮ સાં જના
૫/૨૦ વા યા પહલા આરોપી નં દન કાલીદાસ પટલ (રહ, ીન મીડોસ બં લોઝ, સાય સ સીટ રોડ,
સોલા) એ ધીમં તભાઇની ભાગીદાર પેઢ ના ચેક ઉપર તથા આર.ટ . .એસ. ઉપર ધીમં તભાઇની ખોટ
સહ કર , ુ લ િપયા ૭૪,૧૪,૧૬૫/- ર લાય સ ર ટલ લીમીટડના એચ.ડ .એફ.સી.બે કના એકાઉ ટમા
કોટક મ હ ા બે ક બોડકદવ

ાં ચ એસ. .હાઇવે ખાતે

અને છે તરપ ડ કર નાસી ગયેલ છે . આ

સોનાની ચેઇન ખચી તોડ લઇ ગયા :ચાંદખેડા : લીલાવતીબહન ગીર શચં

ા સફર કર , ધીમં તભાઇ સાથે િવ ાસઘાત

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી વી. .ુ પાડવી ચલાવે છે .

સમાચાર યાદ નં.૬૫૭/૧૮
કાપડ યા (ઉ.વ.૫૭)(રહ,માધવ ટનામે ટ આઇ.ઓ.સી. રોડ

ચાં દખેડા) એ ચાં દખેડા પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૦૪/૦૪/૧૮ ના કલાક ૧૨/૩૦
વા યાના
શાકભા

ુ માર ચાં દખેડા આઇ.ઓ.સી.રોડ વાતી રસીડ સી િવભાગ-૦૩ ના ગેટની સામેના રોડ ઉપર
ખર દ કરતા હતા યાર એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે

ુ ષ (૨૦ થી ૨૫ વષના

આશરાના) લીલાવતીબહનના ગળામાંથી સોનાની ચેઇન કમત િપયા ૩૫,૦૦૦/- મતાની ખચી તોડ
લઇ નાસી ગયા હતા. આ

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી એન.ક.રાઠવા ચલાવે છે .
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ચોર :-

સમાચાર યાદ નં.૬૫૮/૧૮

ઓઢવ : િવનોદભાઇ ગીરધરલાલ પટલ (રહ,ગો ડ કો ટ રસીડ સી પાં જરાપોળ ચાર ર તા પાસે ર ગ
રોડ ઓઢવ) એ ઓઢવ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૩૦/૦૩/૧૮ ના કલાક ૧૨/૧૫
થી ૧૨/૩૦ વા યા દર યાન ઓઢવ ર ગરોડ સકલ થી પાં જરાપોળ
દર યાન ઓટોર
નજર

ામાં બેસેલ

ુ કવી તેમ ુ ખી

ણ અ

યા ઇસમો તથા બે અ ણી

ુ ધન
ી ી ઓટોર

ાની

ુ સાફર

ીઓએ ભેગામળ િવનોદભાઇની

ુ કાપી લઇ રોકડા િપયા ૧,૪૦,૦૦૦/- ચોર કર લઇ ગયા છે . આ

ુ નાની

તપાસ પો.સ.ઇ. ી એસ. .ચૌહાણ ચલાવે છે .

આ મહ યા :શાહ બાગ : ર નાબેન

સમાચાર યાદ નં.૬૫૯/૧૮
ીતમભાઇ શાહ (ઉ.વ.૩૮)(રહ,ગીરધરનગર સોસાયટ , શાહ બાગ) એ કોઇ

અગ ય કારણોસર તા.૪/૪/૧૮ ના કલાક ૧૦/૩૫ વા યાના
બાં ધી ગળે ફાં સો ખાઇ આ મહ યા કર હતી. આ

ુ માર પોતાના ઘર પં ખા સાથે

ુપ ો

ગે શાહ બાગ પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ગેની તપાસ મ.સ.ઇ. ી િવ મભાઇ ચલાવે છે .

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