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.૧૮/૦૭/૨૦૧૭ મંગળવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર

નશાબં ધી તથા

ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયા :-

સમાચાર યાદ નં.૧૪૬૨/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબં ધી ધારા હઠળ ૧૫ કસ કર ૧૫ ય તઓને ઝડપી, ૬૨ લીટર
દશી દા , ૩૦ બોટલ

લીશ દા અને ૧

ૂ ટર કબ

૨૨ ય તઓને ઝડપી રોકડ િપયા ૨૪,૬૦૦/- અને

ક ુ હ ુ. તેમજ

ુ ગાર ધારા હઠળ ૩ કસ કર

ુ ગારના સાધનો કબ

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

કયા હતા.

સમાચાર યાદ નં.૧૪૬૩/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુ લ ૧૫૨ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ ૯૩

ુ જબ

ુ જબ ૧૦ ય તઓની અને પાસા હઠળ

૧ ય તની અટકાયત કર હતી.

સોનાની ચેઈન ખેચી તોડ લઈ ગયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૪૬૪/૧૭

ઈસન ુ રઃ અનીતાબહન વા/ઓફ ભોજરાજભાઈ કવલાણી (ઉ.વ.૫૧) (રહ. કમલ પાક સોસાયટ
ક ડલા રોડ ઘોડાસર ઇસન ુ ર) તા.૧૬/૭/૧૭ સવારના ૬/૩૦ વા યાના

ુ માર ઇસન ુ ર ઘોડાસર

ગામ હ ુ માન ના મં દર ન કથી પસાર થઈ ર ા હતા યાર એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે
ુ ષ અનીતાબહનના ગળામાં થી સોનાની ચેઈન કમત િપયા૨૦,૦૦૦/- ખેચી તોડ લઈ ગયા હતા.
આ

ગેની ફર યાદ અનીતાબહન કવલાણીએ ઈસન ુ ર પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ

ુ નાની

તપાસ પો.સ.ઇ. ી સી.ડ .વૈ યક ચલાવે છે .

સાઈટ ઉપરથી પડ જતા

ૃ

ુઃ

સમાચાર યાદ નં.૧૪૬૫/૧૭

સાબરમતીઃ કનૈયાલાલ અનં તરાય શમા (ઉ.વ.૨૧) (રહ. ચાણ

ુર

સે ટર-૧) તા.૧૭/૭/૧૭

બપોરના સમયે ચેન ુ ર ફાટક પાસે આવેલ સાયોનાપીક સાઇડ પર કલર કામ કરતા હતા યાર
બા કની માં થી પડ જતા ગં ભીર ઈ ઓ થતા સારવાર માટ લાઇફ લાઇન હો પીટલ લઈ જતા ફરજ
પરના ડૉ. ીએ

ૃત

હર કયા હતા. આ

ગે સાબરમતી પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ગેની

તપાસ હ.કો. ી રિસકભાઇ િવ લભાઇ ચલાવે છે .
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આ મહ યાઃૃ ણનગરઃ

સમાચાર યાદ નં.૧૪૬૬/૧૭
જલીબહન વા/ઓફ

ુ પે િસહ ચૌહાણ (રહ. નવી ફોજદારની ચાલી

ૃ ણનગર) એ અગ ય કારણસર તા.૧/૭/૧૭ સાં જના ૬/૦૦ વા યાના
ખાઈ આ મહ યા કર હતી. આ

ગે

હરાવાડ

ુ માર પોતાના ઘર ગળે ફાં સો

ૃ ણનગર પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ગેની તપાસ

પો.સ.ઈ. ી ચલાવે છે .

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