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.૨૭/૦૩/૨૦૧૮ મંગળવાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબં ધી તથા

ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૫૯૫/૧૮

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબં ધી ધારા હઠળ ૧૮ કસ કર , ૧૨ ય તઓને ઝડપી, ૧૨૨
લીટર દશી દા અને ૩૫ બોટલ

લીશ દા કબ

કય હતો. તેમજ

ય તઓને ઝડપી રોકડ િપયા ૧,૬૦,૪૩૦/- અને

ુ ગાર ધારા હઠળ ૭ કસ કર ૨૭

ુ ગારના સાધનો કબ

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

કયા હતા.

સમાચાર યાદ નં.૫૯૬/૧૮

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુ લ ૧૯૨ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ ૯૩

ુ જબ

ુ જબ ૧૭ ય તઓની અને પાસા હઠળ

૦૧ ય તની અટકાયત કર હતી.

સોનાનો ચેઇન ખચી તોડ લઇ ગયા :ચાંદખેડાઃ

હલાદિસહ લ મણિસહ

સમાચાર યાદ નં.૫૯૭/૧૮

ુ ડાસમા (ઉ.વ.૩૩) (રહ.ગણેશ ગો ડ ગોદરજ સીટ ની બા ુ માં

સાબરમતી) એ ચાં દખેડા પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૨૬/૦૩/૧૮ કલાક ૧૨/૩૦
વા યાના

ુ માર જગત ુ ર સેવી વરાજ સામેથી

હલાદિસહ

ુ ડાસમા તેમની માતાને એ ટ વા પાછળ

બેસાડ પસાર થઈ ર ા હતા યાર કાળા રં ગના મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે

ુ ષ

હલાદિસહ

ુ ડાસમાના માતાના ગળામાં થી સોનાની ચેઈન કમત િપયા ૨૫,૦૦૦/- ખેચી તોડ લઈ નાસી ગયા
હતા. આ

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી એન.ક.રાઠવા ચલાવે છે .

ચોર :-

સમાચાર યાદ નં.૫૯૮/૧૮

પાલડ ઃ દપકભાઇ સ/ઓ ુ દાભાઇ પરમાર (ઉ.વ.૨૭) (રહ. અનં ત સોસાયટ મ મી ગેરજની બા ુ મા
ચ ુ ડ યા મહાદવ મં દર ર ખયાલ) એ પાલડ

પોલીસ

ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક

તા.૨૬/૦૩/૧૮ કલાક ૦૦/૧૫ થી કલાક ૪/૩૦ વા યા દર યાન કતારગામ
પાલડ જલારામ મં દર રોડ

ુ જરાત

ાવે સમા

ુ સાફર દર યાન અ ણી

ુ રત થી અમદાવાદ
ય તએ

ટ મા કોઇ

નશીલો પદાથ પીવડાવી અધ બેભાન બનાવી દપકભાઈ પાસેની સોનાની ચેઇન, સોનાની વ ટ અને
રોકડ િપયા ૧૫,૦૦૦ મળ

ુ લ િપયા ૩૦,૦૦૦/- મતાની ચોર કર લીધી હતી. આ

ુ નાની તપાસ

પો.સ.ઇ. ી એ.એસ.ગરચર ચલાવે છે .
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અપ ૃ

ુ :-

સમાચાર યાદ નં.૫૯૯/૧૮

બા ુ નગરઃ

વણભાઈ ખેમાભાઈ પરમાર (ઉ.વ.૪૦) (રહ. સોમનાથ પાક સોસાયટ રબાર વસાહત

ઓઢવ ) તા.૨૬/૦૩/૧૮ કલાક ૧૦/૦૦ વા યાના
કામ કરતી વખતે મશીન ુ પાટ
ઇ ઓ થતા તેમ ુ ં

ૃ

ુ

ુ માર ઓમ કાશ ટ લ ફકટર માં મશીન ઉપર

ુ ટતા મશીન પ ટ ખાઈ જતા વણભાઈ નીચે પડ જતા ગં ભીર

ુ િનપજ ું હ. આ
ુ

ગે બા ુ નગર પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ગેની

તપાસ પો.સ.ઇ. ી એમ.એમ.ગઢવી ચલાવે છે .

આ મહ યાઃમે ઘાણીનગરઃ

સમાચાર યાદ નં.૬૦૦/૧૮
ુ કાન વા/ઓ સતીષસીગ પરમાર (રહ. જય

બે સોસાયટ

મેઘાણીનગર) એ અગ ય કારણસર તા.૨૬/૦૩/૧૮ કલાક ૮/૦૦ વા યાના
પોતાની

ભાગવ રોડ

ુ માર પોતાના ઘર

તે પોતાના શર ર ઉપર કરોસીન છાં ટ સળગી જઈ આ મહ યા કર હતી. આ

મેઘાણીનગર પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ગેની તપાસ પો.સ.ઇ. ી

ગે

.ુ .ઠાકોર ચલાવે છે .

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