ં
જનસપક
અધીકાર

ારા

પોલીસ કિમશનર ીની કચેર , અમદાવાદ શહર
ં
ટલીફોન નબર
૨૫૬૩૩૩૩૩
કં ોલ મ ટલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૨૨/૧૨/૨૦૧૪ સોમવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા

ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૩૦૯૮/૧૪

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૪૨ કસ કર ૪૭ ય તઓને ઝડપી ૨૩૩ લીટર દશી
દા , ૧૪ બોટલ

લીશ દા અને ૧ મોટર સાયકલ કબ

૨૬ ય તઓને ઝડપી િપયા ૧૧,૫૮૦/- અને

કર હતી. તેમજ

ુ ગારના સાધનો કબ

તકદાર ના પગલાં હઠળ ઝડપાયાઃ-

ુ ગાર ધારા હઠળ ૩ કસ કર

કયા હતા.
સમાચાર યાદ નં.૩૦૯૯/૧૪

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

ો હ ૯૩

ુ લ ૧૧૨
ુ
જબ

ુ
જબ
૦૫ ય તઓની અને પાસા હઠળ ૦૫ ય તઓની

અટકાયત કર હતી.
અપહરણ :-

સમાચાર યાદ નં. ૩૧૦૦/૧૪

મેઘાણીનગર : વૈ યંતીબાલા ઉફ શોભા િવજય ુ માર જોગી (ઉ.વ.૧૫)(રહ. ુ પાનગર, ગલી નં.૪, ભાગવ
રોડ મેઘાણીનગર) ને તા.૨૦/૧૨/૧૪ સાંજના ૬/૩૦ વા યાના
હર રામ

ટ (રહ. ેમનગર મે કો) લલચાવી ફોસલાવી

ુ
માર
ઘર ન કથી આરોપી ધમપાલ

રકમ કરવાના ઇરાદ ભગાડ લઇ ગયો છે . આ

ગેની ફર યાદ વૈ યંતીબાલાનાં િપતા િવજય ુ માર જોગીએ મેઘાણીનગર પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી છે .
આ

ુ
નાની
તપાસ પો.ઈ. ી

.એ.ભગોરા ચલાવે છે .

ઘરફોડ :-

સમાચાર યાદ નં. ૩૧૦૧/૧૪

વેજલ રુ : દનેશ કશરભાઇ નાયર (રહ.કાવેર એપાટમે ટ, વેજલ રુ) એ વેજલ રુ પોલીસ ટશન ખાતે
ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૨૦/૧૨/૧૪ ના કલાક ૯/૩૦ થી તા.૨૧/૧૨/૧૪ સવારનાં ૯/૩૦ વા યા દર યાન
પોતાના મકાનનાં દરવા
ઘડ યાળો મળ

ુ લ કમત

ુ ં તા

તોડ અ ણી ય ત ઘરમાં

વેશ કર સોના ચાંદ ના દાગીના અને

િપયા ૧,૭૬,૫૦૦/- મતાની ચોર કર લઇ ગઇ છે . આ

ુ
નાની
તપાસ

વેજલ રુ પોલીસ ચલાવે છે .
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વાહન અક માતમાં
વટવા :

ૃ ઃુ -

સમાચાર યાદ નં. ૩૧૦૨/૧૪

િવણભાઈ અ તભાઇ દં તાણી (રહ.િવસતમાતાનાં મં દર પાછળ છાપરાંમાં, ચાંદખેડા) એ વટવા

પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૨૧/૧૨/૧૪ બપોરના ૩/૪૫ વા યાના

ુ
માર
પોતાની માતા

અને ભ ી ને મોટર સાયકલ ઉપર બેસાડ નરોલ અસલાલી હાઇ-વે રોડ, ભારત પે ોલપંપ શાહવાડ
ન કથી પસાર થઇ ર ા હતા યાર
રુઝડપે ચલાવી
અને ભ ી

ક નંબર

૧૨ એ.ટ . ૭૬૬૫ ના ચાલક

ક બેદરકાર થી અને

િવણભાઈના મોટર સાયકલને ટ ર મારતા માતા આનંદ બહન અ તભાઇ દંતાણી

સેજલબહન િવર ભાઇ દંતાણી (ઉ.વ.૧૬) ને શર ર ગંભીર ઈ ઓ થતા તે બંને ુ ં

િનપજ ું હ ુ. આ

ૃ ુ

ુ
નાની
તપાસ પો.સ.ઈ. ી ક.એસ.પટલ ચલાવે છે .

આ મહ યા :-

સમાચાર યાદ નં. ૩૧૦૩/૧૪

એલીસ ીજ : મોસમ બંસીભાઈ પંચાલ (ઉ.વ.૧૭)(રહ.દશન બં લોઝ,

ામપંચાયત સામે, બોપલ) એ કોઇ

અગ ય કારણોસર તા.૨૧/૧૨/૧૪ સવારના ૧૧/૧૫ વા યા પહલાં એલીસ ીજ ર વર ટ ખાતે નદ માં પડ
ુ બી જઇ આ મહ યા કર હતી. આ

ગે એલીસ ીજ પોલીસે અક માત મોત ન ધી આ

ગેની તપાસ હ.કો.

ી અરિવદિસહ રમણભાઇ ચલાવે છે .

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