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.૧૨/૦૮/૨૦૧૭ શિનવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર

નશાબં ધી તથા

ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયા :-

સમાચાર યાદ નં.૧૬૨૪/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબં ધી ધારા હઠળ ૩૬ કસ કર , ૪૩ ય તઓને ઝડપી, ૫૮ લીટર
દશી દા , ૧૭૬ બોટલ
તેમજ

લીશ દા , ૧૨ બીયર ટ ન, ૦૧

ુ ટર અને ૦૨ ઓટોર

ા કબ

કર હતી.

ુ ગાર ધારા હઠળ ૦૬ કસ કર ૩૨ ય તઓને ઝડપી રોકડ િપયા ૫૫,૯૬૦/- અને

સાધનો કબ

ુ ગારના

કયા હતા.

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૬૨૫/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુ લ ૨૧૬ ય તઓની અટકાયત કર હતી.તેમજ

ોહ ૯૩

ુ જબ

ુ જબ ૨૦ ય તઓની અટકાયત કર

હતી.

વાહન અક માતમાં

ૃ

:ુ

સમાચાર યાદ નં.૧૬૨૬/૧૭

સરદારનગર : સં જયભાઇ રમેશલાલ ધનવાણી (ઉ.વ.૨૨)(રહ, ારકાનગર નોબલનગર નાના ચલોડા
રોડ સરદારનગર) એ સરદારનગર પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૧૧/૦૮/૧૭ નાં
કલાક ૧૨/૩૦ વા યાના

ુ માર સં જયભાઇનાં િપતા રમેશલાલ ઘર ન કથી પોતા ુ ં એકટ વા

ચલાવી પસાર થતાં હતા દર યાન એક અ

યા ક ચાલક પોતાના કબ ની ક

અને ગફલતભર ર તે ચલાવી લાવી, રમેશલાલને ટ ર માર
નીપ વી નાસી ગયો હતો. આ

ુ ટર

ુ રઝડપે, બેદરકાર

વલેણ ઇ ઓ કર તેમ ુ ં

ૃ

ુ

ગેની તપાસ મ.સ.ઈ. ી પરષો મભાઇ નારણભાઇ ચલાવે છે .

આ મહ યા :-

સમાચાર યાદ નં.૧૬૨૭/૧૭

ગાયકવાડ હવે લી : શં કર ગૌતમ પં ચાલ (ઉ.વ.૪૫)(રહ.િવ ટોર યા ગાડન ટપાથ ઉપર રાયખડ) એ
બીમાર થી કંટાળ જઇ તા.૧૧/૦૮/૧૭ ના કલાક ૪/૦૦ વા યા પહલાં કોઇપણ સમયે િવકટોર યા
ગાડન પાસે બદામના ઝાડની ડાળ એ લા ટ કની દોર બાં ધી, ગળે ફાં સો ખાઇ આ મહ યા કર લીધી
હતી. આ
અ

ગે ગાયકવાડ હવેલી પોલીસે અક માત મોત ન ધી આ

ુ લઅ જ અલીબ

ગેની તપાસ હ.કો. ી

ચલાવે છે .

1

સરદારનગર : અજયભાઇ બા ુ ભાઇ અદાની (ઉ.વ.૧૮)(રહ, બળ યાદવના છાપરા ભૈયા ની ચાલી
આઈ.ટ .આઈ. સામે નોબલનગર સરદારનગર) એ કોઈ અગ ય કારોણસર પોતાની
ગળે ફાં સો ખાઇ આ મહ યા કર લીધી હતી. આ

તે પોતાનાં ઘર

ગે સરદારનગર પોલીસે અક માત મોત ન ધી આ

ગેની તપાસ હ.કો. ી જય િસહ લાલિસહ ચલાવે છે .

રામોલ : અમરતલાલ યાદવ (ઉ.વ.૩૦)(રહ,સધરામ સોસાયટ , વ ાલ) એ કોઈ અગ ય કારોણસર
પોતાની

તે ગળે ફાં સો ખાઇ આ મહ યા કર લીધી હતી. આ

ગે રામોલ પોલીસે અક માત મોત

ન ધી આ

ગેની તપાસ મ.સ.ઇ. ી રણ તિસહ છ િસહ ચલાવે છે .

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