જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૨૪/૦૩/૨૦૧૭

ુ વાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ તરફથી કરવામાં
આવેલ

શંસનીય/ન ધપા

કામગીર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૬૦૭/૧૭

“અમદાવાદ શહરમાં પોલીસ તર ક ખોટ ઓળખ આપી નાગર કોને ડરાવી ખોટ ર તે
ધમક આપી તે ઓ પાસે થી રોકડા પૈસા

ટ
ં ુ લેનાર ઈસમોને પ ડ પાડતી

અમદાવાદ શહર ાઈમ

ા ચ”

અમદાવાદ શહર િવ તારમાં િમલકત સબંધી બનતા
પોલીસ કિમ ર ી

.ક.ભ સાહબ તથા નાયબ પોલીસ કિમ ર

ચ
ુ ના અ સ
ુ ધ
ં ાને મદદનીશ પોલીસ કિમ ર
ોપટ

રુ દવાની

ુ હાઓ શોધી કાઢવા સા ુ સં ુ ત

ી દપન ભ ન સાહબ નાઓએ આપેલ

ી રાજદ પિસહ ઝાલા સાહબનાઓના માગદશન હઠળ એ ટ

વોડ-૧ ના પોલીસ સબ ઈ સપે ટર બી.એચ.કોરોટ તથા પોલીસ સબ ઈ સપે ટર ક.ડ . ડ

નાઓ સાથેના ટાફના માણસો સાથે અમદાવાદશહર િવ તારમાં પે ોલ ગમાં હતા દર યાન પામ હોટલ
પાસે એસ.પી.ર ગ રોડ સકલ ન કથી બાતમી હક કત આધાર (૧) નરશભાઈ S/O અમરતભાઈ

પરમાર ઉ.વ.૩૨ રહ. એફ-૧, ગંગા એપાટમે ટ,
શહર (૨)

તે

S/O કાંતીલાલ

તે

ર વે ટશનની બા ુ માં, તા.દશ ોઈ
સાથે પકડ પાડલ અને તેઓની

.ડ . હાઈ ુ લ સામે સૈજ રુ નરોડા અમદાવાદ

ભટ ઉ.વ.૪૨ રહ. ૫૦, નંદનવન સોસાયટ ગેરત ુર
. અમદાવાદ નાઓને એક ઈ ડ કા ગાડ નં.GJ-09-BB-4172

ગજડતીમાંથી રોકડા

ુ .૧૨૫૦/- તથા મોબાઈલ ફોન કબ

આવેલ છે અને ઉપરો ત આરોપી નં.૧ નરશ પરમાર પાસેથી ભારત મે ો
જ
ુ રાત કો સ
ે સિમતી ુ હ થ એ ડ હો પટલ કિમટ
આરોપીઓની સઘન

તે

ુ આઇકાડકબ

ેસ

કરવામાં

ુ આઇકાડ તથા એક

કરવામાં આવેલ છે અને

છ
ુ પરછ કરતા તેઓએ તા.૨૨/૦૩/૨૦૧૭ ના રા ીના આશર અગીયાર સાડા

અગીયાર વા યાના અસરામાં તેઓ પાસેની ઇ ડ કા ગાડ નં.GJ-9-AG-508 ની લઇ સરણીયા વાસના નાક
એક મોટર સાયકલ ચાલકને રોક બં ે જણાએ પોતાની ઓળખ ડ

ટાફ પોલીસ તર કની આપી તેની

પાસેથી મોટર સાયકલના કાગળ તથા લાયસ સ માગી તેની પાસે થી બળજબર થી
આર.સી.

.૬૦૦/- તેમજ

ક
ુ લઇ લીધેલ. અને તેની સાથે ગાળા ગાળ કર , યાંથી નીકળ ગયેલઉપરો ત આરોપીઓ

માથી નં.૧ નરશ પરમાર અગાઉ
અને તેનો સાગર ત નં.૨
ટશન ખાતે પકડાયેલ છે .
ઈ.પી.કો,૩૯૨,૧૭૦, િવગેર

તે

ુ લીકટ પોલીસના
ભ

ુ હામાં નરોડા પોલીસ ટશન ખાતે પકડાયેલ છે

(બારોટ)નાઓ

ુ લીકટ પોલીસ ના

ુ હામાં રામોલ પોલીસ

આરોપીઓ વ ુ તપાસ અથ સરદારનગર પોલીસ ટશન ફ. .ુ ર.નં.૮૨/૧૭
ુજબના

ુ હાના કામે સ પેલ છે .
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ઘાટલોડ યા પોલીસ ટશનઃ
ઘાટલોડ યા પોલીસ
ર
ુ ા સે ુ રથ ુ ં આયોજન કર
માગદશન આપવામાં આ

ટશન િવ તારમાં આજરોજ તા.૨૪/૩/૧૭ નારોજ

ઘાટલોડ યા પોલીસ

ટશન િવ તારમાં આવેલ શાળાના બાળકોને

ુ હ ુ.

ઓઢવ પોલીસ ટશનઃ

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