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.૨૧/૧૧/૨૦૧૭ મંગળવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર

નશાબં ધી તથા

ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૩૩૭/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબં ધી ધારા હઠળ ૮૮ કસ કર , ૮૩ ય તઓને ઝડપી, ૬૧૯ લીટર
દશી દા , ૫૩૦ બોટલ
કર હતી. તેમજ

લીશ દા , ૨૪૦ વૉટર

લીશ દા , ૩૦૭ બીયર ટ ન અને ૦૨ કાર કબ

ુ ગાર ધારા હઠળ ૦૪ કસ કર ૨૦ ય તઓને ઝડપી રોકડ િપયા ૨૨,૨૫૦/- અને

ુ ગારના સાધનો કબ

કયા હતા.

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૩૩૮/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુ લ ૪૫૧ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ ૯૩

ુ જબ

ુ જબ ૬૬ ય તઓની અને પાસા હઠળ

૦૫ ય તઓની અટકાયત કર હતી.

િવ ાસઘાત અને છે તરપ ડ :-

સમાચાર યાદ નં.૨૩૩૯/૧૭

કાગડાપીઠ : હતલબેન વા\ઓ અિ નભાઇ પટલ(ઉ.વ.૩૪)(રહ,િવભાગ- ૨,
ઠાભાઇ વાવની સામે, ઇસન ુ ર) એ કાગડાપીઠ પોલીસ

જ િુ મ સોસાયટ

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક

તા.૦૧/૦૫/૨૦૧૭ થી તા.૩૦/૦૭/૧૭ દર યાન બહરામ ુ રા, ગણપિત ચવાણા ની પાસે આવેલ
ુ નીટ ફાઉ ડશન ખાતે આરોપી (૧)

દપકભાઇ રમેશિસહ રાજ ુ ત (૨) રામિસગ રાજ ુ ત (૩)દતાણી

દમશભાઇ (૪) ભરતભાઇ સોની (રહ. ુ નીટ ફાઉ ડશન ગણપિત ચવાણાની પાસે બહરામ ુ રા) એ
ભેગામળ હતલબેનને િવ ાસમાં લઇ, િસલાઇ મશીન આપવાને બદલામાં હતલબેન પાસેથી ુ લ િપયા
૩,૧૮,૬૦૦/- મેળવી લઇ, િસલાઇ મશીન નહ આપી હતલબેન સાથે િવ ાસઘાત અને છે તરપ ડ કર
છે . આ

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી વી.એલ.વાઘેલા ચલાવે છે .
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આ મહ યા :વે જલ ુ ર :

સમાચાર યાદ નં.૨૩૪૦/૧૭
ુ રશીદબા ુ વા/ઓ અ

ુ લમીયા ખોખર (ઉ.વ.૪૫)(રહ,તાહ ર રો-હાઉસ ર સીના

કારખાના પાસે ફતેવા ડ) એ તા.૧૪/૧૧/૨૦૧૭ ના કલાક ૦૦/૪૫ વા યાના
પોતાની

ુ માર પોતાના ઘર

તે શર ર ઉપર કરોસીન છાંટ આગ ચાપી લેતા, શર ર ગં ભીર ર તે દાઝી જતા, સારવાર

અથ તેમને વા.સા.હો પીટલ દાખલ કયા હતા યાં સારવાર દર યાન તા.૨૦/૧૧/૧૭ બપોરનાં ૩/૩૦
વાગે તેમ ુ ં

ૃ

ુ િનપ

ુ હ. આ
ુ

ગે વેજલ ુ ર પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ગેની તપાસ

હ.કો. ી શૈલેશ ુ માર ધી ુ ભાઇ ચલાવે છે .

મે ઘાણીનગર : ગોિવદભાઇ

ુ શાલભાઇ પરમાર (ઉ.વ.૪૨)(રહ.ગાય ી સોસાયટ ,

ુ બેર ર મહાદવ

સામે નરોડા રોડ) એ કોઇ અગ ય કારણસર તા.૨૦/૧૧/૧૭ બપોરના ૦૧/૦૦ થી સાં જનાં ૫/૦૦
વા યા દર યાન મેઘાણીનગર હલી પાન પાલર નામની પોતાની ુ કાનમાં લોખં ડની
બાં ધી ગળે ફાં સો ખાઇ આ મહ યા કર લીધી હતી. આ
આ

ગેની તપાસ હ.કો. ી રાજ

ગલ સાથે દોર ુ

ગે મેઘાણીનગર પોલીસે અક માત મોત નોધી

િસહ રાયિસહ ચલાવે છે .

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