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.૨૦/૦૩/૨૦૧૮ મંગળવાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબં ધી તથા

ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૫૪૫/૧૮

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબં ધી ધારા હઠળ ૨૬ કસ કર , ૨૫ ય તઓને ઝડપી, ૨૦૪
લીટર દશી દા , ૪૦૪ બોટલ
કર હતી. તેમજ

લીશ દા , ૮ વાટર

લીશ દા , ૪ બયર ટ ન અને ૨ કાર કબ

ુ ગાર ધારા હઠળ ૧ કસ કર ૧૧ ય તને ઝડપી રોકડ

ુ ગારના સાધનો કબ

િપયા ૪૧,૦૦૦/- અને

કયા હતા.

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૫૪૬/૧૮

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુ લ ૨૫૪ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ ૯૩

ુ જબ

ુ જબ ૮ ય તઓની અને પાસા હઠળ ૩

ય તઓની અટકાયત કર હતી.

ઉચાપતઃ-

સમાચાર યાદ નં.૫૪૭/૧૮

પાલડ ઃ શશીપાલ રમેશ ુ માર યાદવ (રહ. મહશભાઈ
વાસણા) એ તા.૧૯/૦૩/૧૮ નારોજ પાલડ

પોલીસ

લટ આ થા હો પીટલ પાછળ

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે

તા.૧૮/૦૩/૧૮ પહલાના સમયગાળા દર યાન આરોપી નર
ચાલી એસ.ટ .રોડ,આણં દ

ક યાણ

મશીનોમાં લોડ કરવા સા આપેલ
ણ બહાર પાલડ

એ.ટ .એમ.મશીનમાંથી નર

છોટલાલ

દવ (રહ.

ક

ઠાલાલની

મીલની પાછળ બહરામ ુ રા)ને બકના નાણાં એ.ટ .એમ.
નાણા એ.ટ .એમ. મશીનમાં લોડ કયા બાદ કંપનીની તથા બકની

ધરણીધર ખાતે આવેલ એ, ાઉ ડ

દરાસરની સામે આવેલ

ુ તાનગર

ી કસ ઈ ડ યા

લોર, અ ટ મં ગલ રસીડ સી,ધરણીધર

ા.લી. કંપનીની ઓફ સ તથા કો ા ટ કરલ બકના

દવ એ.ટ .એમ મશીન ુ ં લોક પાસવડ

મશીનોમાં થી ુ લ િપયા ૩૧,૩૨,૪૦૦/- ઉપાડ લઈ ઉચાપત કર છે . આ

ણતા હોઈ એ.ટ .એમ.
ુ નાની તપાસ પો.ઇ. ી

બી.એસ.રબાર ચલાવે છે .

નજર

ુ કવી ચોર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૫૪૮/૧૮

સે ટલાઇટઃ નં દ શ સ/ઓફ નૈનેશ ુ માર ચો સી (ઉ.વ.૩૨) (રહ.ર નામળ ટાવર ટારબ રની બા ુ માં
જોધપ ુ ર ચાર ર તા સેટલાઇટ) એ તા.૧૯/૦૩/૧૮ નારોજ સેટલાઇટ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ
નોધાવી છે ક તા.૧૧/૦૩/૧૮ બપોરના ૪/૦૦ થી ૪/૩૦ વા યા દર યાન આરોપી બે મહ લા અને બે
ુ ષો સોનાની ખર દ કરવાના બહાને સેટલાઇટ
ાઉ ડ લોર ુ કાન નંબર-૫ માં આવી નજર
૫૫,૦૦૦/- ચોર કર લઈ ગયા છે . આ

ેરણાતીથ મં દ રની સામે સાસન કો લે માં આવેલ
ુ કવી ુ કાનમાં થી સોનાની ચેઈન નં ગ-૨ કમત િપયા

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી ડ .ક.ગમારા ચલાવે છે .
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ખોખરાઃ વારકશભાઇ મનોજભાઇ મકવાણા (ઉ.વ.૨૭) (રહ. સરગમ ફલેટ અવદ યનગર સોસાયટ
ુ ની પાયલોટ ડર પાસે કાં કર યા) તા.૧૮/૦૩/૧૮ રાતના ૧૧/૩૦ વા યાના
મં દ ર

ણ ર તા ન ક થી

આવેલ બે
આ

ુ હ લર ચલાવી પસાર થઈ ર ા હતા યાર એક મોટર સાયકલ ઉપર

ુ ષોએ વારકશભાઇ સાથે બોલાચાલી કર નજર

ફોન એ સ ૨૫૬

ુ માર ખોખરા મ ાસી

ુ કવી વારકશભાઇના ખીસામાં થી આઇ

.બી મોડલ સી વર કલર મોબાઇલ કમત િપયા ૮૦,૦૦૦/- ચોર કર લીધી હતી.

ગેની ફર યાદ વારકશભાઈ મકવાણાએ ખોખરા પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ

ુ નાની

તપાસ પો.સ.ઇ. ી એચ.બી.પરમાર ચલાવે છે .

સોનાની ચેઈન ખેચી તોડ લઈ ગયાઃચાંદખેડાઃ (૧) ગીર દવી હર િસહ

સમાચાર યાદ નં.૫૪૯/૧૮

પિત (ઉ.વ.૫૪) (રહ.

ભાવતી ટનામે ટ સામે સામથય ટટસ

સામે ડ -કબીન સાબરમતી) તા.૧૭/૦૩/૧૮ રાતના ૯/૪૫ વા યાના

ુ માર મહાકાળ

આગળથી ચાલતા પસાર થઈ ર ા હતા યાર એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે

ડર ની

ુ ષ ગીર દવી

પતીના ગળામાં થી સોનાની ચેઈન કમત િપયા ૨૫,૦૦૦/- ખેચી તોડ લઈ નાસી ગયા હતા. આ
ગેની ફર યાદ ગીર દવી
તપાસ પો.સ.ઇ.

(૨)

પતીએ ચાં દખેડા પોલીસ

ટશન ખાતે નોધાવી છે ક આ

ુ નાની

ી ક.આર.પટલ ચલાવે છે .

નીલબહન રો હતભાઇ શાહ (ઉ.વ.૬૦) (રહ.દવ ુ જન એપાટમે ટ ડ માટ મોલ પાછળ મોટરા)

તા.૧૭/૦૩/૧૮ સવારના ૬/૪૫ વા યાના

ુ માર મોટરા દવ ું જન ફલેટના મેઇન દરવા

ચાલતા પસાર થઈ ર ા હતા યાર એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે
ગળામાં થી સોનાની ચેઈન કમત

ન કથી

ુ ષ નીલબહન શાહના

િપયા ૩૫,૦૦૦/- ખેચી તોડ લઈ નાસી ગયા હતા. આ

ફર યાદ નીલબહન શાહ ચાં દખેડા પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી છે ક આ

ગેની

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ.

ી

ક.આર.પટલ ચલાવે છે .

વાહન ચોર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૫૫૦/૧૮

સોલા હાઈકોટઃ દવારામ મહ પાલ

ટ (રહ. ગામ-હરસાની ફાટા તા-બાડમર

-બાડમર) એ

તા.૧૮/૦૩/૧૮ રાતના ૧૦/૩૦ વાગે સી સ હો પીટલ ન ક પોતાની કોપ યો ગાડ નં બર
આર -૧૯

ુ સી ૧૫૧૬ કમત

િપયા ૭,૦૦,૦૦૦/- પાક કર હતી.

સવારના ૮/૦૦ વા યા દર યાન થઈ હતી. આ
પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ

વાહન અક માતમાં

ૃ

ની ચોર તા.૧૯/૦૩/૧૮

ગેની ફર યાદ દવારામ

ટ એ સોલા હાઈકોટ

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી વી. .ુ પાડવી ચલાવે છે .

-ુ ઃ

સમાચાર યાદ નં.૫૫૧/૧૮

રાણીપઃ ભીખાભાઇ મોહનભાઇ સોલંક (રહ.બળ યાદવની ચાલી રામાપીરનો ટકરો નવા વાડજ) એ
રાણીપ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૧૮/૦૩/૧૮ રાતના ૧૦/૩૦ વા યાના
ુ ભાષ ીજ ઉપરથી
ભીખાભાઈનો
પરમાર વાહન

ુ

ુ માર

ૃ ણાલ રમણભાઈ પરમાર (રહ. ઇ દ રાનગર રોહ તવાસ સામે ઓઢવ) સાથે

બળદવ (ઉ.વ.૨૩) મોટર સાયકલ પાછળ બેસી પસાર થઈ ર ા હતા યાર

ૃ ણાલ

ુ રઝડપે અને બેદરકાર થી ચલાવતા મોટર સાયકલ લીપ ખાઈ જતા બળદવને ગં ભીર

ઈ ઓ થતા બળદવ ુ

ૃ

ુ િનપજ ું હ. આ
ુ

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી પી.બી.ચૌધર ચલાવે છે .
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આ મહ યાઃશાહ બાગઃ

સમાચાર યાદ નં.૫૫૨/૧૮
ુ બોધ ુ માર મહ

શમા (રહ.

લોક નં ૧૪૨ બી.એસ.એફ. ચીલોડા રોડ ગાં ધીનગર) એ

અગ ય કારણસર તા.૧૯/૦૩/૧૮ સવારના ૮/૧૦ વા યાના
માળે થી પડ ુ

ુ ક આ મહ યા કર હતી. આ

ુ માર સીવીલ હો પીટલ ડ વોડ

ગે શાહ બાગ પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ી
ગેની

તપાસ પો.સ.ઈ. ી એ.ક.મકવાણા ચલાવે છે .

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