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.૦૮/૦૨/૨૦૧૮

ુ વાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબં ધી તથા

ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૬૮/૧૮

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબં ધી ધારા હઠળ ૩૩ કસ કર , ૨૭ ય તઓને ઝડપી, ૯૨ લીટર
દશી દા , ૨૭૭

લીશ દા , ૧૨ બયર ટ ન, ૧ કાર અને ૧

ૂ ટર કબ

ક ુ હ ુ. તેમજ

હઠળ ૭ કસ કર ૩૦ ય તઓને ઝડપી રોકડ િપયા ૧,૦૭,૫૫૫/- અને

ુ ગાર ધારા

ુ ગારના સાધનો કબ

કયા

હતા.

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૬૯/૧૮

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુ લ ૧૧૬ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ .૯૩

ુ જબ

ુ જબ ૪ ય તઓની અને પાસા હઠળ ૮

ય તઓની અટકાયત કર હતી.

િવ ાસઘાત અને છે તરપ ડ :-

સમાચાર યાદ નં.૨૭૦/૧૮

રાણીપઃ િવ ા ભરતભાઇ પટલ (ઉ.વ.૨૫)(રહ, ુ ણ

ુ રસો મ સોસાયટ

િવભાગ-૨ કણાવતી

સોસાયટ ની બા ુ મા િનણયનગર રાણીપ) એ તા.૦૭/૦૨/૧૮ નારોજ રાણીપ પોલીસ
ફર યાદ નોધાવી છે ક છે લા એક વષથી આજ દન
ગોપાલભાઇ

ટશન ખાતે

ુ ધીના સમયગાળા દર યાન આરોપી ચં કાંત

પિત (રહ,આનંદ િવહાર સોસાયટ , આબાદનગર એસ. .ર ગ રોડ બોપલ) તથા તેના

બે સાગર તોએ ભેગા મળ

બલોલનગર ખાતે

ુ જન હો પીટલ નીચે આવેલ

ીત ઓવસ સની

ઓફ સમાં િવ ા તથા સાહદોને કનેડા મોકલવા માટ તેઓને િવ ાસમાં લઇ તેઓ પાસેથી

િપયા

૩૨,૦૦,૦૨૮/- આર.ટ . .એસ. તથા રોકડ ખાતામાં મેળવી લઈ, િવ ા તેમજ સાહદોને કનેડા નહ
મોકલી તેમજ નાણાં પરત નહ આપી િવ ાસઘાત અને છે તરપ ડ કર છે . આ

ુ નાની તપાસ

પો.સ.ઇ. ી પી.બી.બાર યા ચલાવે છે .

ચોર :-

સમાચાર યાદ નં.૨૭૧/૧૮

.આઇ.ડ .સી.વટવાઃ ઈ રભાઈ શા તીલાલ
ઘોડાસર) એ તા.૦૭/૦૨/૧૮ નારોજ

ન (ઉ.વ.૪૫)(રહ.યસ બં લોઝ િસ ડ કટ બે ક પાસે

.આઇ.ડ .સી.વટવા પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક

તા.૨૮/૦૧/૧૮ સાં જના ૭/૦૦ થી ૯/૦૦ વા યા દર યાન જશોદાનગર મહાલ મી એ ટટ ખાતેથી
ઘરવખર નો સામાન, એલ.ઈ.ડ . ટ .વી.અને હોમ થીયેટર મળ
અ ણી ય ત ચોર કર લઈ ગઈ છે . આ

ુ લ કમત િપયા ૪૫,૫૮૦/- મ ાની

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી વી.એન.વાઘેલા ચલાવે છે .
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આ મહ યાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૭૨/૧૮

ઘાટલોડ યાઃ

દપ બા ુ ભાઇ િમ ી (ઉ.વ.૧૯) (રહ. ચાં દની એપાટમે ટ સોલા રોડ પારસનગર

ઘાટલોડ યા)
પં ખાના

ુ કમાં

એ અગ ય કારણસર તા.૦૬/૦૨/૧૮ રાતના ૧૦/૩૦ વા યાના
ુ પ ો બાં ધી ગળે ફાસો ખાઈ આ મહ યા કર હતી. આ

અક માત મોત નોધી આ

ુ માર પોતાના ઘર

ગે ઘાટલોડ યા પોલીસે

ગેની તપાસ મ.સ.ઈ. ી કમલેશભાઇ કાળાભાઇ ચલાવે છે .

ૃ ણનગરઃ શૈલેષ ુ માર ભવાનભાઇ રો હત (ઉ.વ.૨૬) (રહ.

બેડકર કોલોની િવજયકામદાર

સોસાયટ ની બા ુ માં સૈજ ુ ર) એ અગ ય કારણસર તા.૦૭/૦૨/૧૮ કલાક ૧૨/૦૦ વા યાના
પોતાના ઘર પં ખાના

ુ કમાં સાડ બાં ધી ગળે ફાસો ખાઈ આ મહ યા કર હતી. આ

પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ગે

ુ માર

ૃ ણનગર

ગેની તપાસ મ.સ.ઈ. ી ગોિવદિસહ તખતિસહ ચલાવે છે .

ખોખરાઃ આકાશ અશોક ુ માર એલાણી (ઉ.વ.૨૧) (રહ. ુ ંભારવાસ ખોખરા ગામ અશાદ પ લેટ સામે
ખોખરા) એ અગ ય કારણસર તા.૦૭/૦૨/૧૮ સવારના ૧૧/૧૫ વા યાના
લોખં ડના ુ કમાં ચાદર બાં ધી ગળે ફાસો ખાઈ આ મહ યા કર હતી. આ
મોત નોધી આ

ુ માર પોતાના ઘર છતના

ગે ખોખરા પોલીસે અક માત

ગેની તપાસ પો.સ.ઈ. ી આર.એસ. ીવેદ ચલાવે છે .

રામોલઃ િવ મ ુ માર રામાભાઇ પટલ (ઉ.વ.૪૩) (રહ. ભારવી ટાવર વ ડર પોઇ ટ ચાર ર તા સીટ એમ
રામોલ) એ અગ ય કારણસર તા.૦૭/૦૨/૧૮ બપોરના ૧/૫૦ વા યાના
ખાઈ આ મહ યા કર હતી. આ

ુ માર પોતાના ઘર ગળે ફાસો

ગે રામોલ પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ગેની તપાસ હ.કો. ી

અ ૃતભાઇ મોહનભાઇ ચલાવે છે .

િનકોલઃ

ુ નીતાબહન વા/ઓફ િમતેષભાઇ ભાર ાજ (ઉ.વ.૩૯) (રહ. અ રધામ સોસાયટ કાઠ યાવાડ

હોટલની પાસે ડ -માટ રોડ િનકોલ) એ અગ ય કારણસર તા.૦૭/૦૨/૧૮ બપોરના ૩/૩૦ વા યાના
ુ માર પોતાના ઘર પં ખાના ુ કમાં ુ પ ો બાં ધી ગળે ફાસો ખાઈ આ મહ યા કર હતી. આ
પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ગે િનકોલ

ગેની તપાસ પો.સ.ઇ. ી એસ.વી.પટલ ચલાવે છે .

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