જનસંપક અધીકાર

ારા

પોલીસ કિમશનર ીની કચેર , અમદાવાદ શહર
ટલીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
કં ોલ મ ટલીફોન નંબર ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૧૨/૦૪/૨૦૧૭

ધ
ુ વાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા

ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૭૬૨/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૩૫ કસ કર , ૩૭ ય તઓને ઝડપી,
૨૬૨ લીટર દશી દા , ૬૧૬ બોટલ

લીશ દા , ૨ ઓટો ર ા અને ૨ કાર કબ

ધારા હઠળ ૨ કસ કર ૭ ય તઓને ઝડપી રોકડ િપયા ૮,૧૯૦/- અને

કર હતી. તેમજ

ુ ગાર

ુ ગારના સાધનો કબ

કયા

હતા.

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૭૬૩/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુ લ ૧૮૦ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ ૯૩

જ
ુ બ

જ
ુ બ ૧૬ ય તઓની અટકાયત કર હતી.

િવ ાસઘાત અને છે તરપીડ ની ફર યાદઃ-

સમાચાર યાદ નં.૭૬૪/૧૭

મે ઘાણીનગરઃ રામ યાર ઉમાકાંતિસહ ઠા ુ ર (રહ.ગંગાનગર ગણેશ ચ

ની સામે ુ ગા

ુ લ પાસે ભાગવ

રોડ મેઘાણીનગર) એ તા.૧૧/૪/૨૦૧૭ નારોજ મેઘાણીનગર પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે
ક તા.૫/૯/૨૦૧૪ લાક ૧૧/૦૦ વા યાના

મ
ુ ાર આરોપી (૧) રા

ુ માર ુ નારાયણ ીવેદ (રહ.

િશ પ ામ સોસાયટ િવ લેશ પે ોલપંપની સામે નાના ચલોડા) વેચાણ
પાસેથી મેઘાણીનગર ગંગાનગર

ભાગવ રોડ ક ના ઇલે

૯૧૪૫ કમત િપયા ૧૧,૪૯,૦૦૦/- લઈ જઈ નાણા નહ
લઈ જઈ આરોપી (૨) રાજ

કરાર કર રામ યાર ઠા ુ ર

કની ુ કાન ખાતેથી

ક નંબર

કુ વી િવ ાસઘાત અને છે તરપીડ કર

ુ માર મહ ુ લાલ યાદવ (રહ. યામનગર જશવંતનગર

ઉતર દશ)ને ફરવવા આપી દ ધી હતી. આ

૧૮

ુ
ક

યાવાહ

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી વાય.પી.પટલ ચલાવે છે .

ચોર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૭૬૫/૧૭

વટવાઃ પા દ વા/ઑ દનેશચં મોદ (ઉ.વ.૪૭) (રહ.સે ટર-૧૯ ગાંધીનગર) તા.૧૧/૪/૧૭ સવારના
૧૧/૦૦ વા યાના

મ
ુ ાર

તલ રુ વાિમનારાયણ મં દર ખાતે હ મ
ુ ાન ના મં દર દશન કરવા ગયા

હતા યાર ભીડમાં પા દ મોદ ની નજર

કુ વી અ ણી ય તએ

પા દ મોદ ના પસમાંથી આઇફોન

સેવન એસ મોબાઈલ ફોન કમત િપયા ૭૦,૦૦૦/- ચોર કર લીધો હતો. આ
મોદ એ વટવા પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ

ગેની ફર યાદ પા દ

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી ક.એસ.પટલ ચલાવે છે .
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આ મહ યાઃશહરકોટડાઃ (૧) ગીર શ
એ

બમાર થી કંટ ાળ

સમાચાર યાદ નં.૭૬૬/૧૭
બાલાલ રોહ ત (ઉ.વ.૨૫) (રહ.

બેડકર લાઇન નંનર-૬ મે કો નરોડા રોડ)

તા.૧૦/૪/૧૭ રાતના ૧૧/૦૦ વા યા પહલા મે કો

ગણવાડ ની ઓરડ માં પોતાની

તે પોતાના બ ે હાથ ઉપર

ગે શહરકોટડા પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

લ
ુ
નીચે આવેલ

લેડ માર આ મહ યા કર હતી. આ

ગેની તપાસ હ.કો. ી હમીરભાઇ અળસીભાઇ ચલાવે

છે .

(૨) િવનય ુ માર રામિવલાસ રાઠોડ (ઉ.વ.૨૪) (રહ. અનાર ઇ ડ

યલ એ ટટની સામે અશોકમીલ પાસે

નરોડા રોડ) એ અગ ય કારણસર તા.૧૦/૪/૧૭ રાતના ૧૦/૦૦ વા યા પહલા પોતાના ઘર ઓસર માં
સાડ બાંધી ગળે ફાંસોખાઈ આ મહ યા કર હતી. આ

ગે શહરકોટડા પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ગેની તપાસ હ.કો. ી દલીપ એકનાથ ચલાવે છે .

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