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.૦૯/૦૪/૨૦૧૮ સોમવાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબં ધી તથા

ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૬૮૪/૧૮

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબં ધી ધારા હઠળ ૬૩ કસ કર , ૫૫ ય તઓને ઝડપી, ૨૨૪
લીટર દશી દા , ૫૭ બોટલ

લીશ દા , ૭૦ બયર ટ ન અને ૧ કાર કબ

કર હતી. તેમજ

ધારા હઠળ ૦૬ કસ કર ૨૯ ય તઓને ઝડપી રોકડ િપયા ૨૮,૬૪૫/- અને

ુ ગાર

ુ ગારના સાધનો કબ

કયા હતા.

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૬૮૫/૧૮

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુ લ ૧૨૫ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ .૯૩

ુ જબ

ુ જબ ૦૨ ય તઓની અટકાયત કર

હતી.

નજર

ુ કવી ચોર :-

સમાચાર યાદ નં.૬૮૬/૧૮

દાણીલીમડા : અ સાબહન રફ કભાઇ વોરા (ઉ.વ.૬૩)(રહ, શાં તનગર સોસાયટ પાણીની ટાં ક પાસે
ભાલેજ રોડ આણં દ) એ દાણીલીમડા પોલીસ

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૦૮/૦૪/૧૮

કલાક ૧૦/૧૫ થી ૧૦/૪૫ વા યા દર યાન મણીનગર BRTS બસ ટશન થી દાણીલીમડા ચાર ર તા
પાસે આવેલ BRTS બસ
અ સાબેહ નની નજર

ટશન

ુ ધીની બસની

ુ સાફર

ુ કવી તેમના પસને તી ણ ધારવાળ વ

દર યાન કોઇ અ ણી

ય તએ

ુ વડ ચીરો માર, પસમાંથી રોકડા

પીયા ૫૦,૦૦૦/- અને તેમના આઇકાડની નકલની ચોર કર લઇ ગઇ છે . આ

ુ નાની તપાસ

પો.સ.ઇ. ી ક. .જલવાણી ચલાવે છે .

આ મહ યાઃમે ઘાણીનગર

સમાચાર યાદ નં.૬૮૭/૧૮
:

(૧) વષાબેન વા/ઓ ભીમ ભાઇ પદમા

વણઝારા (ઉ.વ.૩૦)(રહ,ચીમનલાલ

મહા ુ ખલાલ ની ચાલી ચમન ુ રા મેઘાણીનગર) એ અગ ય કારણસર તા.૦૭/૦૪/૧૮ ના કલાક
૯/૦૦ વા યાના

ુ માર પોતાના ઘર એસીડ પી જતાં, સારવાર અથ તેમને િસિવલ હો પટલમાં દાખલ

કયા હતા. યાં સારવાર દર યાન સાં જના ૬/૩૦ વાગે તેમ ુ ં
પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ૃ

ુ િનપ

ુ હ. આ
ુ

ગે મેઘાણીનગર

ગેની તપાસ મ.સ.ઇ. ી નર િસહ દલપતિસહ ચલાવે છે .
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મે ઘાણીનગર : (૨) કરણ ઉફ દ ુ ગોિવદભાઇ (ઉ.વ.૧૯)(રહ,માવ દાસની ચાલી રામચં કોલોની
ચમન ુ રા મેઘાણીનગર) એ અગ ય કારણસર તા.૦૮/૦૪/૧૮ ના કલાક ૧૦/૧૦ વા યાના

ુ માર

પોતાના ઘર પં ખા સાથે સાડ બાં ધી ગળે ફાં સો ખાઇ લેતા, સારવાર અથ િસિવલ હો પટલ માં દાખલ
કરલ હતા.

યાં સારવાર દર યાન કલાક ૧૨/૧૫ વાગે તેમ ુ ં

મેઘાણીનગર પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ૃ

ુ િનપ

ગેની તપાસ હ.કો. ી સાગરભાઇ

ુ હ. ુ આ

ગે

ુ માભાઇ ચલાવે છે .

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