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.૨૮/૦૫/૨૦૧૮ સોમવાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબં ધી તથા

ુ ગારધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૦૦૪/૧૮

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબં ધી ધારા હઠળ ૪૦ કસ કર , ૩૯ ય તઓને ઝડપી, ૭૦૬
લીટર દશી દા , ૨૬૯ બયર ટ ન અને ૧ કાર કબ

કર હતી. તેમજ

૧૯ ય તઓને ઝડપી રોકડ િપયા ૨૫,૯૦૦/- અને

ુ ગારના સાધનો કબ

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

ુ ગાર ધારા હઠળ ૪ કસ કર
કયા હતા.

સમાચાર યાદ નં.૧૦૦૫/૧૮

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુ લ ૯૬ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ .૯૩

ુ જબ

ુ જબ ૩ ય તઓની અને પાસા હઠળ ૧

ય તની અટકાયત કર હતી.

ઘરફોડઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૦૦૬/૧૮

મેઘાણીનગરઃ મનીષભાઈ િશવલાલ ચૌહાણ (રહ.ગવનમે ટ ઓફ સર કોલોની મીના બ ર ચાર ર તા
પાસે મેઘાણીનગર) એ મેઘાણીનગર પોલીસ

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૨૭/૦૫/૧૮

કલાક ૧૧/૦૦ થી રાતના ૮/૦૦ વા યા દર યાન પોતાના મકાનમાં અ ણી ય ત
ચાં દ ના દાગીના અને રોકડ િપયા મળ

વેશ કર સોના-

ુ લ િપયા ૧,૫૭,૫૦૦/- મતાની ચોર કર લઈ ગઈ છે . આ

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી વી.એસ.િસઘવ ચલાવે છે .

આ મહ યાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૦૦૭/૧૮

નારોલઃ ઓનકારિસહ જગ દશિસહ િસઘ (ઉ.વ.૪૮) (રહ.ઓમશાં િતનગર નારોલ) એ અગ ય કારણસર
તા.૨૭/૫/૧૮ કલાક ૮/૩૦ વા યા પહલા ધમ ુ મી બ લોઝ
આવેલ મહાદવ મેડ સીન

ુ

ુ કાનમા પાછળના ભાગમાં આવેલ

ગળે ફાસો ખાઈ આ મહ યા કર હતી. આ

ફ ટર સામે

મમાં પં ખાના

ણ ર તા પર

ુ કમાં દોર ુ ં બાં ધી

ગે નારોલ પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ગેની તપાસ

મ.સ.ઈ. ી િવ મિસહ અમરિસહ ચલાવે છે .

ૃ ણનગરઃ સં દ પભાઇ રમેશભાઇ રાજ ુ ત પથટ યા (ઉ.વ.૨૦) (રહ. મણીબેનની ચાલી ભીલવાસ
સોસાયટ પાછળ ઠ રનગર) એ અગ ય કારણસર તા.૨૭/૫/૧૮ રાતના ૧/૩૦ થી ૫/૦૦ વા યા
દર યાન પોતાના ઘર ગળે ફાસો ખાઈ આ મહ યા કર હતી. આ
નોધી આ

ગેની તપાસ હ.કો. ી અ ૃતભાઈ

ગે ૃ ણનગર પોલીસે અક માત મોત

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