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.૨૧/૦૩/૨૦૧૮

ુ ધવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબં ધી તથા

ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૫૫૪/૧૮

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબં ધી ધારા હઠળ ૨૮ કસ કર , ૨૪ ય તઓને ઝડપી, ૨૬૫
લીટર દશી દા , ૩૧ બોટલ

લીશ દા , ૧

ૂ ટર અને ૧ ર ા કબ

હઠળ ૭ કસ કર ૨૯ ય તને ઝડપી રોકડ િપયા ૪૧,૦૨૦/- અને

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

કર હતી. તેમજ

ુ ગાર ધારા

ુ ગારના સાધનો કબ

કયા હતા.

સમાચાર યાદ નં.૫૫૫/૧૮

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુ લ ૨૩૫ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ ૯૩

ુ જબ

ુ જબ ૧૭ ય તઓની અને પાસા હઠળ

૨ ય તઓની અટકાયત કર હતી.

ઉચાપતઃ-

સમાચાર યાદ નં.૫૫૬/૧૮

મણીનગરઃ કરણ દવગીર ગો વામી (ઉ.વ.૨૧) (રહ.બં સીધર એપાટમે ટ િવભાગ-૨ દ ીણી સોસાયટ
મણીનગર) એ તા.૨૦/૦૩/૧૮ નારોજ મણીનગર પોલીસ
તા.૨૮/૦૩/૨૦૧૬ થી આજદ ન

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક

ુ ધીના સમયગાળા દર યાન આરોપી નૈના નામની લેડ ઝ

મો.નં.૯૨૦૫૧૯૮૨૮૧ મો ટર નામની િવ યાત કંપની અિમતિસહ મો.નં.૯૫૯૯૯૯૧૩૦૨ સં દપભાઈ
મો.નં. ૯૮૧૦૧૬૨૬૯૩ અને િ યં કા મો.નં. ૯૫૯૯૯૯૧૩૦૨ એ ભેગા મળ

કરણ ગો વામીને જોબ

આપવાની લાલચ આપી અલગ અલગ સમયે મો ટર નામની કંપનીના ખાતામાં

િપયા ૧૦,૩૫૦/-

ભરાવી અને જોબ ન આપી તથા ભરલ રકમ પરત ન આપી િવ ાસઘાત અને છે તરપ ડ કર છે . આ
ુ નાની તપાસ પો.ઇ. ી પી. .સરવૈયા ચલાવે છે .

ઈસન ુ રઃ રાજવી ડો/ઓફ અ તિસહ પરમાર (ઉ.વ.૨૫) (રહ. એ તાપાક સોસાયટ ખારાવલા બસ
ટ ડ પાસે વટવા રોડ) એ તા.૨૦/૦૩/૧૮ નારોજ ઈસન ુ ર પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી
છે ક તા.૧૩/૦૨/૨૦૧૮ બપોરના ૨/૩૦ વા યાના
એ.ટ .એમ.માં પૈસા ઉપાડવા ગયા હતા યાર બે અ
કર રહલ તે કાડનો પાસવડ

યા

ુ માર ઇસન ુ ર ગોિવદવાડ
ુ ષોએ રાજવી પરમાર

એસ.બી.આઇ
કાડનો ઉપયોગ

ણી લઈ તેમજ રાજવી પરમાર જોડ ુ એ.ટ .એમ.કાડ બદલી લઈ

ગોિવદવાડ એસ.બી.આઈ. એ.ટ .એમ.માં થી રોકડ િપયા ઉપાડ લઈ તેમજ ાં
૩૮,૦૦૦/- છે તરપ ડ કર છે . આ

શન કર

ુ લ િપયા

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી ડ .એચ.રાઠોડ ચલાવે છે .
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ઘરફોડઃ-

સમાચાર યાદ નં.૫૫૭/૧૮

પાલડ ઃ મિનષભાઈ હમે ભાઈ પટલ (રહ. સૌરા

સોસાયટ

ુ િવકાસ ૃ હ રોડ

ુ મક ુ માગ પાલડ)

એ પાલડ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૨૦/૦૩/૧૮ કલાક ૮/૦૦ વા યાના
પાલડ સૌરા

ુ માર

સોસાયટ બં ગલા નં.૬/એ/૧/૨ ખાતે મકાનના દરવા નો ન ુ ચો તોડ અ ણી

ય ત અલગ અલગ

કારના કબલના બં ડલ કમત િપયા ૧,૯૭,૦૦૦/- ચોર કર લઈ ગઈ છે . આ

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી આર.એમ.રાઠોડ ચલાવે છે .

ચોર ઃઘાટલોડ યાઃ અશોક ુ માર ચં ુ લાલ પટલ (રહ.
તા.૨૦/૦૩/૧૮ નારોજ ઘાટલોડ યા પોલીસ

સમાચાર યાદ નં.૫૫૮/૧૮
ુ લીપ-૨

ુ કન-૬ લેટ સાય સ સીટ પાસે સોલા) એ

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

સાં જના ૬/૧૫ થી તા.૧૯/૦૩/૧૮ કલાક ૧૦/૧૫ વા યાના સમયગાળા દર યાન અ ણી ય ત
ઘાટલોડ યા સોલા રોડ ઉપર આવેલ કાં કર યા હ ુ માન મં દ રથી બાબા રામદવ કો પલે

ુ ધીના

ડર ાઉ ડ લાઇનમાંથી ટલીફોનના કબલ કમત િપયા ૧૦,૯૨,૦૦૦/- ચોર કર લઈ ગઈ છે . આ
ુ નાની તપાસ પો.ઇ. ી એમ.એન.પરમાર ચલાવે છે .

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