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.૧૪/૦૨/૨૦૧૮

ુ ધવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબં ધી તથા

ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૩૧૪/૧૮

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબં ધી ધારા હઠળ ૩૯ કસ કર , ૩૫ ય તઓને ઝડપી, ૧૩૪
લીટર દશી દા અને ૦૨ કાર કબ

કર હતી. તેમજ

ઝડપી રોકડ િપયા ૧૨,૮૨૦/- અને

ુ ગાર ધારા હઠળ ૦૫ કસ કર ૧૮ ય તઓને

ુ ગારના સાધનો કબ

કયા હતા.

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૩૧૫/૧૮

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુ લ ૬૧ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ .૯૩

ુ જબ

ુ જબ ૦૨ ય તઓની અને પાસા હઠળ

૦૨ ય તઓની અટકાયત કર હતી.

િવ ાસઘાત અને છે તરપ ડ :સે ટલાઇટ : જયભાઇ

સમાચાર યાદ નં.૩૧૬/૧૮

લભાઇ રો સરા (ઉ.વ.૨૨)(રહ,સર તા રસીડસી પાટ-૨ વી.આઇ.પી. ુ લ પાસે

“ડ ” માટ રોડ િનકોલ) એ તા.૧૩/૨/૧૮ નારોજ સેટલાઇટ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક
આશર એકાદ માસ પહલા થી આજ દન

ુ ધીનાં સમયગાળા દર યાન આરોપી

ુ ભાષભાઇ પટલે

પોતાની ઓળખ કોટક મ હ ા બકના ડ ટકાડ ડપાટમટ ના કમચાર તર કની આપી, જયભાઇ ુ ં ડ ટ
કાડ

ગે ુ ફોમ ભરાવી સહ કરાવી, ડો

ુ મટ મેળવી, “ ુ ક
ં સમયમા

િવ ાસ અને ભરોસો આપી, જયભાઇએ ર ુ કરલ ડો
ટા ડડ ચાટ બકમાં ર ુ કર , જયભાઇના નામે

ડ ટકાડ મળ જશે” તેવો પાકો

ુ મટના આધાર બોગસ ડો

ડ ટ કાડ મેળવી કાડથી

ુલ

ુ મટ તૈયાર કર
પીયા ૩૯,૦૦૦/-

મતાની ખર દ કર , તેમજ વેપથી મેળવી લઇ, જયભાઇ સાથે િવ ાસઘાત અને છે તરપ ડ કર છે . આ
ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી ડ .ક.ગમારા ચલાવે છે .

ઘરફોડઃ-

સમાચાર યાદ નં.૩૧૭/૧૮

નરોડા : દનેશભાઇ નરિસહભાઇ ગ જર (ઉ.વ.૩૦)(રહ,દવઆિશષ-૧ રસીડ સી હંસ ુ રા રસીડ સીની
પાછળ હં સ ુ રા નરોડા) એ નરોડા પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૧૧/૦૨/૧૮ સાં જના
૫/૦૦ થી તા.૧૨/૨/૧૮ બપોરના ૩/૩૦ વા યા દર યાન પોતાના મકાનની
બાર માંથી અ ણી ય ત

વેશ કર , બેડ મમાં રાખેલ િતજોર માં થી સોના-ચાં દ ના દાગીના કમત

િપયા ૭૭,૦૦૦/- અને રોકડા પીયા ૪૦,૦૦૦/- મળ
લઇ ગઇ છે . આ

ુ લી રહ ગયેલ

ુ લ િપયા ૧,૧૭,૦૦૦/- મતાની ચોર કર

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી એન.ક.ડાભી ચલાવે છે .
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ચોર :-

સમાચાર યાદ નં.૩૧૮/૧૮

સરદારનગર : મીરાબેન સેવકરામ માખી

(રહ, યામ સ વ લેટ, નરોડા દહગામ રોડ, પે ોલ પંપ

સામે નરોડા) એ સરદારનગર પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૧૩/૦૨/૧૮ સાં જના
૪/૦૦ વા યાના

ુ માર

પાછળ ની સીટ પર

ેમ કાશ આ મની બા ુ મા રોડ ઉપર પાક કરલી પોતાની અટ કા કાર ની
ુ કલ પસ ક

મા બે મોબાઇલ ફોન કમત

કમત િપયા ૧૫,૦૦૦/- તથા રોકડ િપયા ૮,૦૦૦/- મળ
ની કોઇ અ ણી ય ત ચોર કર લઇ ગઇ છે . આ

િપયા ૭,૦૦૦/-, સોનાના કાપ

ુ લ િપયા ૩૦,૦૦૦/- મતા ભરલ પસ

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ.એમ.એમ.ઠાકોર ચલાવે છે .

વાહન ચોર :-

સમાચાર યાદ નં.૩૧૯/૧૮

રામોલ : ચ તનભાઇ ઉમેશભાઇ પટલ (ઉ.વ.૨૪)(રહ,ધરતી બં ગલોઝ, આઇ.ઓ.સી.

ાગડ રોડ

ચાં દખેડા) એ રામોલ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૧૧/૦૨/૧૮ નાં કલાક ૧૨/૩૦
વા યાના

ુ માર વ ાલ અપણ

.૦૧.ક.એ.૪૩૭૯ કમત

ુ લની બા ુ માં ઉિમયા રસીડ સી ન ક પોતાની સ ો ગાડ નં બર

િપયા ૮૦,૦૦૦/- પાક કર

બપોરના ૧/૪૫ વા યા દર યાન થઇ હતી. આ

િનકોલ : લસીબેન

ુ ક હતી.

ની ચોર

તા.૧૧/૨/૧૮

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી એ.ઓ.ભરવાડ ચલાવે છે .

તે ભાઇ બારોટ (રહ,શં કર ુ રા વાસ, િનકોલ ગામ િનકોલ) એ તા.૧૩/૨/૧૮

નારોજ િનકોલ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૯/૦૨/૧૮ રાતનાં ૮/૩૦ વા યાના
ુ માર પોતાના ઘર ન ક પોતાની મહ
૨,૦૦,૦૦૦/- પાક કર
હતી. આ

ુ ક હતી.

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી

ા પીકપ ગાડ નંબર

.૦૧.સી.વાય.૭૮૯૧ કમત િપયા

ની ચોર તા.૧૦/૨/૧૮ ના કલાક ૭/૩૦ વા યા દર યાન થઇ
.વી.ચૌધર ચલાવે છે .

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