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.૨૭/૦૬/૨૦૧૭ મંગળવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર

નશાબં ધી તથા

ુ ગારધારા હઠળ ઝડપાયા :-

સમાચાર યાદ નં.૧૩૨૧/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબં ધી ધારા હઠળ ૨૬ કસ કર ૨૮ ય તઓને ઝડપી, ૨૪૬ લીટર
દશી દા , ૭૧ બોટલ

લીશ દા , ૨ બયર ટ ન, ૧ મોટર સાયકલ, ૧

ૂ ટર અને ૨ ર ા કબ

હતી. તેમજ

ુ ગાર ધારા હઠળ ૧ કસ કર ૮ ય તઓને ઝડપી રોકડ િપયા ૮૧૨૦/- અને

સાધનો કબ

કયા હતા.

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

કર

ુ ગારના

સમાચાર યાદ નં.૧૩૨૨/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧

ુ જબ

ુ લ ૪૪ ય તઓની અટકાયત કર હતી.

ચોર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૩૨૩/૧૭

સોલા હાઈકોટઃ

શભાઇ મહશભાઇ પટલ (ઉ.વ.૨૭) (રહ.

ુ યમ બં લોઝ મં ગલદ પ પાટ

લોટ

સામે સોલા ગામ) એ સોલા હાઈકોટ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૨૬/૬/૧૭ રાતના
૯/૪૫ થી ૧૦/૦૦ વા યા દર યાન માં લય વાટ કા પાટ
પોતાની કારના દરવા નો કાચ તોડ કારમાં થી બાબર ના

લોટમા દરવા ની સામે પાક કરલ

સં ગ દર યાન આવેલ પૈસાના બં ધ કવર

મા રોકડ િપયા ૪૦,૦૦૦/- અ ણી ય ત ચોર કર લઈ ગઈ છે . આ

ુ નાની તપાસ હ.કો. ી

કર ટ ુ માર િવ લદાસ ચલાવે છે .

ુ ં ટની ફર યાદઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૩૨૪/૧૭

શહરકોટડાઃ રામ નેહ સ/ઓ રામ કશોર િનષાદ (ઉ.વ.૫૦) (રહ, ભાટ ની ચાલી રાજ થાન િવડ યો
પાછળ

ેમનગર મે કો) તા.૨૬/૬/૧૭ સવારના ૧૦/૦૦ વા યાના

ુ માર નરોડા રોડ ટટ બક ઓફ

ઇ ડ યાના એ.ટ .એમ.ન કથી પસાર થઈ ર ા હતા યાર (૩૦ થી ૩૫ વષના આશરાનો)
રામ નેહ િનષાદના હાથમાં થી રોકડ
ફર યાદ રામ નેહ

િપયા ૨૫,૦૦૦/-

ટવી લઈ નાસી ગયો હતો. આ

િનષાદ શહરકોટડા પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ

ુષ
ગેની

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી

એન.બી.સોલં ક ચલાવે છે .

1

આ મહ યાઃર વર ટ વે ટઃ આકાશગીર

સમાચાર યાદ નં.૧૩૨૫/૧૭
ુ કશગીર ગૌ વામી (ઉ.વ.૧૭) (રહ. ઉમીયાધામ સોસાયટ નવ ુ ગ

હાઇ ુ લ બા ુ મા નવા નરોડા) એ અગ ય કારણ સર તા.૨૬/૬/૧૭ કલાક ૧૨/૦૦ વા યા પહલા
ગાં ધી ીજ નીચે ઘાટ નંબર-૭ ન ક નદ માં ુ બી જઈ આ મહ યા કર હતી. આ
પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ગે ર વર ટ વે ટ

ગેની તપાસ પો.સ.ઈ. ી એ. .ચૌહાણ ચલાવે છે .

સરદારનગરઃ રાધાબહન વા/ઓફ અ ુ ણભાઇ

ધવ (ઉ.વ.૩૯) (રહ. કકાડ વાસ એ વોડ ુ બેરનગર

સરદારનગર) તા.૨૪/૬/૧૭ રાતના ૮/૦૦ પોતાના ઘર

ાયમસ ઉપર રસોઈ બનાવતા હતા યાર

ાયમસમાં ભડકો થતા દાઝી ગયા હતા. સારવાર માટ સીવીલ હો પીટલમાં દાખલ કરવામાં આ યા
હતા.

યાં તા.૨૬/૬/૧૭ કલાક ૧૨/૦૦ વાગે તેમ ુ ં

પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ૃ

ુ િનપજ ું હ ુ. આ

ગે સરદારનગર

ગેની તપાસ મ.સ.ઈ. ી દપક ુ માર ચલાવે છે .

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