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.૨૧/૦૯/૨૦૧૭

ુ વાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર

નશાબં ધી ધારા હઠળ ઝડપાયા :-

સમાચાર યાદ નં.૧૯૧૧/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબં ધી ધારા હઠળ ૩૯ કસ કર , ૩૧ ય તઓને ઝડપી, ૮૧ લીટર
દશી દા , ૪૧૯ બોટલ

લીશ દા અને ૧૦૮ વૉટર

લીશ દા કબ

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

કય હતો.

સમાચાર યાદ નં.૧૯૧૨/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુ લ ૧૭૪ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ ૯૩

ુ જબ

ુ જબ ૧૦ ય તઓની અને પાસા હઠળ

૦૧ ય તની અટકાયત કર હતી.

સોનાનો દોરો ખચી તોડ લઇ ગયા :-

સમાચાર યાદ નં.૧૯૧૩/૧૭

નરોડા : િવમળાબેન અ ૃ તભાઇ પરમાર (ઉ.વ.૪૯)(રહ,ગોપીનાથ સોસાયાટ , એસ.ટ .વકશોપની
બા ુ મા નરોડા) એ નરોડા પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૨૦/૦૯/૧૭ નાં કલાક
૩/૩૦ વા યાનાં
દર યાન એક અ

ુ માર નરોડા પાટ યા પાસે આવેલ ઇકરા
યો

ુ લ ન કથી ચાલતા પસાર થઇ ર ા હતા

ુ ષ સામેથી ચાલતો આવી, િવમળાબેનનાં ગળામાં થી સોનાની ચેઇન કમત

િપયા ૩૦,૦૦૦/- ખચી તોડ લઇ નાસી ગયો હતો. આ

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી ક.એચ. ડ

ચલાવે છે .

ઓઢવ : રખાબેન વા/ઓ બ

સાદ સાં ખલા(ખટ ક) (રહ,મા િતધામ સોસાયટ , ગીતા-ગૌર િસનેમા

પાછળ, ખાર કટ કનાલ પાસે, ઓઢવ) એ ઓઢવ પોલીસ
તા.૧૯/૦૯/૧૭ રાતનાં ૧૦/૦૦ વા યાનાં
દર યાન એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે
ગળામાં થી સોનાની ચેઇન કમત

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક

ુ માર પોતાના ઘર આગળથી પસાર થઇ ર ા હતા
ુ ષ (૨૫ થી ૩૦ વષના આશરાના) રખાબેનનાં

િપયા ૪૦,૦૦૦/- ખચી તોડ લઇ નાસી ગયા હતા. આ

ુ નાની

તપાસ પો.સ.ઇ. ી આર.એન.ખાં ટ ચલાવે છે .
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આ મહ યા :-

સમાચાર યાદ નં.૧૯૧૪/૧૭

ર વર ટ ઇ ટ : જોસેફ સાયમન િસ વ ટર (ઉ.વ.૫૦)(રહ.ભગવતી એપાટમે ટ જવાહરનગર
સરદારનગર) એ પોતાની ખચની બીમાર થી કંટાળ જઇ તા૨૦/૦૯/૨૦૧૭ સાં જના ૪/૪૦ વા યા
પહલા કોઇપણ સમયે ઇ ીરા ીજ નીચે સાબરમતી નદ ના પટ ન ક નદ માં
કર લીધી છે . આ

ગે ર વર ટ ઇ ટ પોલીસે અક માત મોત ન ધી, આ

ુ બી જઇ આ મહ યા
ગેની તપાસ હ.કો. ી

મોતીભાઇ તળ ભાઇ ચલાવે છે .

શહરકોટડા : િમતલબેન દપક ુ માર પં ચાલ (ઉ.વ.૩૧)(રહ,સલમ પોળના નાક, મીઠા પાણીના
દરવા

પાસે સરસ ુ ર) એ કોઇ અગ ય કારણોસર તા૨૦/૦૯/૧૭ બપોરના ૩/૧૫ વા યાનાં

પોતાના ઘર ગળે ફાંસો ખાઇ આ મહ યા કર લીધી છે . આ
ન ધી, આ

ુ માર

ગે શહરકોટડા પોલીસે અક માત મોત

ગેની તપાસ હ.કો. ી રમેશભાઇ શં કરભાઇ ચલાવે છે .

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