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.૨૯/૧૨/૨૦૧૭

ુ વાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર

નશાબં ધી તથા

ુ ગારધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૬૧૯/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબં ધી ધારા હઠળ ૫૫ કસ કર , ૪૪ ય તઓને ઝડપી, ૨૨૧
લીટર દશી દા , ૫૨ બોટલ
અને ૧

ૂ ટર કબ

૨૧,૦૧૦/- અને

લીશ દા , ૧૦૦ વાટર

ક ુ હ ુ. તેમજ
ુ ગારના સાધનો કબ

લીશ દા , ૧૬ બયર ટ ન, ૧ મોટર સાયકલ

ુ ગારધારા હઠળ ૪ કસ કર , ૪ ય તઓને ઝડપી, રોકડ િપયા
કયા હતા.

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૬૨૦/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુ લ ૫૧ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ુ જબ

ોહ .૯૩ હઠળ ૧ ય તની અને પાસા હઠળ ૪

ય તઓની અટકાયત કર હતી.

ઘરફોડઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૬૨૧/૧૭

વટવાઃ નર

ુ માર જશવં તલાલ મોદ (રહ.સાકાર ટનામે ટ કડ લા ીજની પાસે ઘોડાસર વટવા) એ

વટવા પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૨૭/૧૨/૧૭ કલાક ૬/૦૦ થી તા.૨૮/૧૨/૧૭
કલાક ૮/૩૦ વા યા દર યાન પોતાના મકાનની બાર ની
કર

સોનાના દાગીના અને ચાં દ ની લગડ

૪૦,૦૦૦/- મળ

ુલ

મળ

કમત

ીલ તોડ અઅ ણી ય ત ઘરમાં

વેશ

િપયા ૭૦,૦૦૦/- અને રોકડ

િપયા

િપયા ૧,૧૦,૦૦૦/- મતાની ચોર કર લઈ ગઈ છે . આ

ુ નાની તપાસ

પો.સ.ઇ. ી વી.એમ.સાટ યા ચલાવે છે .

આ મહ યા :-

સમાચાર યાદ નં.૨૬૨૨/૧૭

ઘાટલોડ યાઃ ધનં જય સ/ઓ હરશભાઇ મહં તો (ઉ.વ.૨૫) (રહ. એ.એમ.સી ના

ુ લા મેદાનમા કાચા

છાપરામાં માનવ મં દરની પાસે મેમનગર) એ અગ ય કારણસર તા.૨૮/૧૨/૧૭ સાં જના ૫/૦૦
વા યાના

ુ માર પાટ દાર ગ સ હો ટલ સામેના મેદાનમાં આવેલ બાવળની ઝાડ મા બાવળ સાથે દોર

બાં ધી ગળે ફાં સો ખાઇ આ મહ યા કર હતી. આ

ગે ઘાટલોડ યા પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ગેની તપાસ હ.કો. ી મ હપતિસહ તખતિસહ ચલાવે છે .
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સરખેજઃ જહ ુ ન મોઈ ુ ન શેખ (ઉ.વ.૩૧) (રહ.નમીરા
પાટ લોટ

દર ગલીમા ફતેવાડ સરખેજ) એ અગ ય કારણસર તા.૨૮/૧૨/૧૭ બપોરના ૨/૫૦

વા યા પહલા ગળે ફાં સો ખાઈ આ મહ યા કર હતી. આ
ગેની તપાસ પો.સ.ઈ. ી

ગે સરખેજ પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

.ક.પં ડ ા ચલાવે છે .

ચાંદખેડાઃ િપનલબહન ડો/ઓ
બસ

લેટ સવેરા હોટલ સામે લોખં ડવાલા

િવણભાઇ બોડાત (ઉ.વ.૨૦) (રહ. નારાયણ રસીડ સી બી.આર.ટ .એસ

ટ ડ સામે ચાં દખેડા) એ અગ ય કારણસર તા.૨૧/૧૨/૧૭ રાતના ૧૧/૩૦ વા યા પહલા

પોતાના ઘર પં ખાના

ુ કમાં ુ પ ો બાં ધી ગળે ફાં સો ખાઈ આ મહ યા કર હતી. આ

પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ગે ચાં દખેડા

ગેની તપાસ પો.સ.ઈ. ી ડ .એસ.ડાભી ચલાવે છે .

ખોખરાઃ ગણેશભાઇ રામચં ગોરપડ (મરાઠ ) (ઉ.વ.૨૭) (રહ.કાશીબાનગર આરતીનગર સામે ભાઇ ુ રા
ખોખરા) એ અગ ય કારણસર તા.૨૮/૧૨/૧૭ બપોરના ૨/૦૦ થી ૪/૩૦ વા યા દર યાન પોતાના
ઘર પં ખાના

ુ કમાં

ુ પ ો બાં ધી ગળે ફાં સો ખાઈ આ મહ યા કર હતી. આ

અક માત મોત નોધી આ

ગે ખોખરા પોલીસે

ગેની તપાસ પો.સ.ઈ. ી આર.પી.મકવાણા ચલાવે છે .

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