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.૧૭/૦૩/૨૦૧૮ શિનવાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબં ધી તથા

ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૫૨૬/૧૮

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબં ધી ધારા હઠળ ૫૫ કસ કર , ૫૧ ય તઓને ઝડપી, ૧૬૦
લીટર દશી દા , ૨૩૦ બોટલ

લીશ દા , ૬૬ બયર ટ ન, ૧ મોટર સાયકલ અને ૨ કાર કબ

હતી. તેમજ

ુ ગાર ધારા હઠળ ૪ કસ કર ૮ ય તને ઝડપી રોકડ િપયા ૭૩૭૦/- અને

સાધનો કબ

કયા હતા.

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

કર

ુ ગારના

સમાચાર યાદ નં.૫૨૭/૧૮

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુ લ ૧૨૧ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ ૯૩

ુ જબ

ુ જબ ૧૦ ય તઓની અટકાયત કર

હતી.

ચોર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૫૨૮/૧૮

કાગડાપીઠઃ જય ીબહન વા/ઓ ચં િસહ પરમાર (રહ. શાકમાકટની સામેની શેર દયાનં દ ચોક ટંકારા
લો-મોરબી) એ કાગડાપીઠ પોલીસ
૧૨/૪૫ વા યાના

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૧૫/૦૩/૧૮ કલાક

ુ માર ગીતામં દર નવા બસ ટશન

લેટફોમ નંબર-૧ ઉપર વડોદરાથી મોરબી

બસની સાજલીમાં થી અ ણી ય ત જય ીબહન પરમારની બેગ ચોર કર લઈ ગઈ હતી.
સોનાના હાર નં ગ-૨, સોનાનો પં જો, સોનાના પાટલા નં ગ-૨ અને સોનાની
૯૮,૦૦૦/- મતા હતી. આ

ુ નાની તપાસ હ.કો. ી

ર ખયાલઃ દલીપ ુ માર શાં તીલાલ

ુ ી-૧ કમત

બેગમાં
િપયા

તે ભાઇ સમરિસહ ચલાવે છે .

ન ઉવ.૪૫ રહ.૪૦૨ આ દ ય

ઉ માન ુ રા) એ તા.૧૬/૦૩/૧૮ નારોજ ર ખયાલ પોલીસ

લેટ લ મીનારાયણ સો.સા

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક

ર ખયાલ કવલકાં ટા એ ટટ રાધા ુ ણ એપાટમે ટમા આવેલ નીરવાના મેટ સ નામની પોતાની ુ કાનમા
કામ કરતો આરોપી સં દપ જશરાજ કોઠાર (રહ. ઋષભ એક
તા.૧૪/૦૩/૧૮

કલાક

૧૨/૦૦

૧૫,૦૦,૦૦૦/- અને એકટ વા નં બર
ગયો છે . આ

થી

૧/૦૦
૦૧

વા યા

ુ

દર યાનમા

ન દરાસર પાસે ઓઢવ)
ુ કાનમાં થી

રોકડ

િપયા

વી ૬૩૬૩ કમત િપયા ૨૦,૦૦૦/- ચોર કર લઈ

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી બી.પી.ભેટર યા ચલાવે છે .

1

વાહન ચોર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૫૨૯/૧૮

સરખેજઃ શૈલેષભાઈ સ/ઓ કશાભાઈ રાવળ (રહ.રાવળવાસ પો ટ ઓફ સ રોડ સરખેજ) એ
તા.૦૭/૦૪/૧૭ રાતના ૧૦/૩૦ વાગે સરખેજ ચાગોદર રોડ એ તા હોટલની સામે ભારત
પે ોલીયમની પાછળ અશોક લેલન કંપનીની પોતાની
૯,૨૫,૦૦૦/- પાક કર હતી.
હતી. આ

ક નં બર

૧૨ એટ ૯૬૭૫ કમત િપયા

ની ચોર તા.૦૮/૦૪/૧૭ સવારના ૧૧/૦૦ વા યા દર યાન થઈ

ગેની ફર યાદ શૈલેષભાઈ રાવળે તા.૧૬/૦૩/૧૮ નારોજ સરખેજ પોલીસ

ફર યાદ નોધાવી છે . આ

ટશન ખાતે

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી વી.સી.મકવાણા ચલાવે છે .

આ મહ યાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૫૩૦/૧૮

શહરકોટડાઃ હ માલીબહન વા/ઓ

મીનભાઇ પટલ (ઉ.વ.૨૩) (રહ. ી હર એવ

ુ

ીનાથ પાટ

લોટ સામે નવા નરોડા) એ અગ ય કારણસર તા.૧૫/૦૩/૧૮ રાતના ૯/૩૦ વા યાના

ુ માર

સરસ ુ ર નાની સાળવી વાડ ખાતે પોતાના નાના-નાનીના ઘર ઝેર દવા પી લીધી હતી. સારવાર માટ
શરદાબેન હો પીટલમાં દખલ કરવામાં આ યા હતા.
આ

યાં સારવાર દર યાન તેમ ુ ં

ગે શહરકોટડા પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ગેની તપાસ મ.પો.કિમ.

ૃ

ુ િનપજ ું હ. ુ
ી ડ ડ િવઝન

ચલાવે છે .

નારોલઃ ભાવનાબહન ડો/ઓ રમેશભાઇ પરમાર (ઉ.વ.૨૦) (રહ.
કારણસર તા.૧૬/૦૩/૧૮ બપોરના ૪/૪૦ વા યાના

ુ માર પોતાના ઘર દવાની ગોળ ખાઈ લેતા

સારવાર માટ એલ. .હો પીટલમાં દખલ કરવામાં આ યા હતા.
િનપજ ું હ . ુ આ

ીરામ રસીડ સી નારોલ) એ અગ ય
યાં સારવાર દર યાન તેમ ુ ં

ગે નારોલ પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ૃ

ગેની તપાસ પો.સ.ઈ. ી

ઝેડ.આઈ.શેખ ચલાવે છે .
નાયબ પોલીસ કિમશનર,
કં ોલ મ, અ’વાદ શહર.
પોલીસ કિમશનર વતી.
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ુ

