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.૧૮/૦૨/૨૦૧૮ રિવવાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબં ધી તથા

ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૩૩૬/૧૮

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબં ધી ધારા હઠળ ૧૩ કસ કર , ૮ ય તઓને ઝડપી, ૩૬ લીટર
દશી દા , ૧૮૪

લીશ દા અને ૧ કાર કબ

ય તને ઝડપી રોકડ િપયા ૧૪૦/- અને

કર હતી. તેમજ

ુ ગારના સાધનો કબ

ુ ગાર ધારા હઠળ ૧ કસ કર ૧

કયા હતા.

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૩૩૭/૧૮

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુ લ ૯૫ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ .૯૩

ુ જબ

ુ જબ ૩ ય તઓની અટકાયત કર હતી.

છે તરપ ડ ની ફર યાદઃ-

સમાચાર યાદ નં.૩૩૮/૧૮

સરખેજઃ નીલેશભાઈ ચં કાં તભાઈ શાહ (ઉ.વ.૪૧) (રહ. આરોહ

ટ સોબો સે ટર મોલ સાઉથ બોપલ)

એ તા.૧૭/૨/૧૮ નારોજ સરખેજ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૦૨/૦૮/૨૦૧૭ થી
તા.૧૩/૮/૨૦૧૭

ુ ધીના સમયગાળા દર યાન આરોપી જયેશ ુ માર ઉફ

(રહ.બળ યાનગર અમરાઈવાડ ) એ મકરબા દવ
નામની ઓફ સ ખાતેથી ગણેશસેવા
હોવાની ઓળખાણ આપી
નહ

ાઈમ વોડાફોન હાઉસની પાસે

ટના મં ી હોવા ુ તથા

ુ લ સાડ ઓ નં ગ-૬૦૦૦ કમત

ુ કવી િવ ાસઘાત અને છે તરપ ડ કર છે. આ

નરોતમભાઈ રાઠોડ
ુ ડલ એ ડ હબ

ુ નીક એ ટર ાઈઝના પોતે વેપાર

િપયા ૧૩,૨૩,૦૦૦/- ખર દ કર નાણા

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી એમ.ડ .પં ચાલ ચલાવે

છે .

ુ ં ટની ફર યાદઃનારોલઃ ગં ગાચરણ કલાશ
તળાવથી

ણ ર તા મ

સમાચાર યાદ નં.૩૩૯/૧૮
પતી (ઉ.વ.૨૮) (રહ. ુ પર જયેશ ટાઇલ લી.કંપનીની મમા ચં ડોળા
દથી આગળ દાણીલીમડા) તા.૧૭/૦૨/૨૦૧૮ બપોરના ૩/૩૦ વા યાના

ુ માર નારોલ સકલ ચા ની કટલી ન કથી ચાલતા પસાર થઈ ર ા હતા યાર એક ર ામાં
ુ ષો આ યા હતા તે પૈક પાછળ બેઠલ બે

ુ ષોએ ગં ગાચરણ

ણ

પતીને છર બતાવી ર ામાં

બેસાડ રોકડ િપયા ૪૫૦૦/- અને મોબાઈલ ફોન કમત િપયા ૫૦૦/- બળજબર થી કાઢ લઈ માર
માર , કાશીરામ ફકટર આગળ ચા ુ ર ામાંથી ગં ગાચરણને ધ ો માર ઉતાર ર ા લઇ નાસી ગયા
હતા. આ

ગેની ફર યાદ ગં ગાચરણ

પિતએ નારોલ પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ

ુ નાની

તપાસ પો.સ.ઇ. ી એ.એસ પરમાર ચલાવે છે .

1

વાહન ચોર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૩૪૦/૧૮

દાણીલીમડાઃ રમેશભાઇ હર ભાઇ ચૌહાણ (રહ. ચા ડા
ું
સેલ પે ોલપં પની સામે ભાટ કંપાઉ ડ
દાણીલીમડા) એ તા.૧૫/૦૨/૧૮ સાં જના ૭/૩૦ વાગે જય
પં પની સામે પોતાની બોલેરો પીકઅપ ગાડ નં બર
પાક કર હતી.

ી ચા ડા
ું નગરની ન ક સેલ પે ોલ

૨૭ વી ૨૫૮૬ કમત િપયા ૨,૫૦,૦૦૦/-

ની ચોર તા.૧૬/૨/૧૮ સવારના ૮/૦૦ વા યા દર યાન થઈ હતી. આ

ફર યાદ રમેશભાઈ ચૌહાણે દાણીલીમડા પોલીસ

ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ

ગેની

ુ નાની તપાસ

પો.સ.ઇ. ી આર. .ખાં ટ ચલાવે છે .

વાહન અક માતમાં

ૃ

-ુ ઃ

સમાચાર યાદ નં.૩૪૧/૧૮

મે ઘાણીનગરઃ િનતેશ ઉફ દપક રમેશભાઈ તનપાલ (ઉ.વ.૨૪) (રહ. પસ ગની ચાલી લ મીનગર
સોસાયટ પાસે મેઘાણીનગર) તા.૧૭/૦૨/૧૮ કલાક ૯/૩૦ વા યાના
ગેટની
.૧૮

દર ઇલે

ોનીક વોલ નં.૪૮ ન કથી એ ટ વા ચલાવી પસાર થઈ ર ા હતા યાર ક નં બર

.ુ ૬૪૦૦ ના ચાલક

ક

ુ રઝડપે અને બેદરકાર થી ચલાવી એ ટ વાને ટ ર મારતા િનતેશ

ઉફ દપકને ગં ભીર ઈ ઓ થતા થળ ઉપર
િનતેશના િમ
આર. .રાવલ

ુ માર મેઘાણીનગર કાગ

ૃ

િનપજ
ુ
ું હ . ુ આ

ગેની ફર યાદ

િવશાલે મેઘાણીનગર પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ

ૃ

ુ પામનાર

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી

ચલાવે છે .

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