જનસંપક અધીકાર

ારા

પોલીસ કિમશનર ીની કચેર , અમદાવાદ શહર
ટલીફોન નં બર ૨૫૬૩૩૩૩૩
કં ોલ મ ટલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૩૦/૫/૨૦૧૭ મંગળવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબં ધી તથા

ુ ગારધારા હઠળ ઝડપાયા :-

સમાચાર યાદ નં.૧૧૨૬/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબં ધી ધારા હઠળ ૪૫ કસ કર ૪૧ ય તઓને ઝડપી, ૫૧૦ લીટર
દશી દા , ૧૧૦ બોટલ
સાયકલ, ૨

લીશ દા , ૩૫ વાટર

ૂ ટર અને ૧ કાર કબ

ઝડપી રોકડ િપયા ૪૪,૮૦૦/- અને

લીશ દા , ૧૦૧ બયર ટ ન, ૧ ર ા, ૩ મોટર

કર હતી. તેમજ

ુ ગારધારા હઠળ ૫ કસ કર , ૨૩ ય તઓને

ુ ગારના સાધનો કબ

કયા હતા.

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૧૨૭/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુ લ ૨૭૨ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ .૯૩

ુ જબ

ુ જબ ૧૩ ય તઓની અટકાયત કર

હતી.
છે તરપ ડ ની ફર યાદઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૧૨૮/૧૭

શહરકોટડાઃ જય ુ માર દનાનાથ

પિત (રહ. પા નાથ ટાઉનશીપ િવભાગ-૨

ણનગર નવા

નરોડા) એ તા.૨૯/૫/૧૭ નારોજ શહરકોટડા પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક એકાદ વષ
પહલા આરોપી ઉપ ભાઇ

પિત અને

કો પલે માં હની એ ીય સ એ/૩૩૧
૪,૪૦,૪૪૦/- નહ

ી

ુ

બહન િસધી એ ભેગા મળ

માળે જય ુ માર પાસેથી એ ોડર

ુ કવી િવ ાસઘાત અને છે તરપ ડ કર છે . આ

અમ ુ ુ રા સફલ-૪
ુ કામ કરાવી

િપયા

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી

આર.એસ.ડામોર ચલાવે છે .

ઘરફોડઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૧૨૯/૧૭

વટવાઃ મં ુ લાબહન હરશભાઈ ચૌહાણ (રહ. ગતીનગર મોતી ુ રા ચોકડ પાસે જયેશમીલની સામે
શાહવાડ નારોલ વટવા) એ વટવા પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૨૮/૫/૧૭ રાતના
૧૦/00 થી તા.૨૯/૫/૧૭ સવારના ૬/૦૦ વા યા દર યાન પોતાના મકાનના દરવા
અ ણી ય ત ઘરમાં
મળ

ુ તા

તોડ

વેશ કર સોના-ચાં દ ના દાગીના, મોબાઈલ ફોન નં ગ-૨ અને રોકડ

િપયા

ુ લ િપયા ૩૯,૮૦૦/- મતાની ચોર કર લઈ ગઈ છે . આ

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી ક એસ

પટલ ચલાવે છે .

1

ઈનની અડફટ

ૃ

-ુ ઃ

સમાચાર યાદ નં.૧૧૩૦/૧૭

ખોખરાઃ કા ભાઇ દવસીભાઇ મોલાડ યા (ઉ.વ.૫૦) (રહ.તં બોળ ની ચાલી ગોરના ુ વા પાસે ખોખરા)
તા.૨૮/૫/૧૭ સાં જના ૭/૩૦ વા યાના

ુ માર દ ીણી

ડર

ીજ પાસે ર વેના પાટા

હતા યાર ઈનની અડફટ આવી જતા ગં ભીર ઈ ઓ થતા તેમ ુ
પોલીસે અક માત મોત નોધી આ
અક માતે

ૃ

ુ િનપજ ું હ. આ
ુ

ગે ખોખરા

ગેની તપાસ મ.સ.ઈ. ી ઉકાભાઈ કાનાભાઈ ચલાવે છે .

-ુ ઃ

નરોડાઃ નરોડા

ૃ

ોસ કર ર ા

સમાચાર યાદ નં.૧૧૩૧/૧૭

આઇડ સી િસ ધે ર એ ટટ

ુ જરાત મેટલ નામની કપનીમાં કામ કરતા અને યાજ

રહતા નર ્ િસગ રામનદનિસગ રાજ ુ ત (ઉ.વ.૪૦) તા.૨૮/૫/૧૭ રાતના ૮/૦૦ વા યાના
બેભાન થઈ જતા સારવાર માટ સીવીલ હો પીટલમાં લઈ જતા ફરજ પરના ડૉ ીએ
હતા. આ

ગે નરોડા પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ૃત

ુ માર
હર કયા

ગેની તપાસ હ.કો. ી મહ િસહ મા ુ િસહ

ચલાવે છે .

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