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.૨૮/૦૩/૨૦૧૮

ુ ધવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબં ધી તથા

ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૬૦૨/૧૮

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબં ધી ધારા હઠળ ૩૧ કસ કર , ૨૫ ય તઓને ઝડપી, ૨૨૩
લીટર દશી દા , ૧ બોટલ
મોટર સાયકલ કબ

લીશ દા , ૧૦૦ નાની બોટલ

કયા હતા. તેમજ

િપયા ૫૩,૨૯૦/- અને

લીશ દા , ૧ કાર, ૧

ૂ ટર અને ૨

ુ ગાર ધારા હઠળ ૨ કસ કર ૧૫ ય તઓને ઝડપી રોકડ

ુ ગારના સાધનો કબ

કયા હતા.

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૬૦૩/૧૮

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુ લ ૨૧૩ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ ૯૩

ુ જબ

ુ જબ ૨૪ ય તઓની અટકાયત કર

હતી.

છે તરપ ડ અને િવ ાસઘાત :-

સમાચાર યાદ નં.૬૦૪/૧૮

કાગડાપીઠ : છોગાલાલ બસરાજ મહતા(રહ, ુ લીપ િસતાડલ, માણેકબાગ

ેયસ ટકરા પર

બાવાડ )

એ તા.૨૭/૩/૧૮ નારોજ કાગડાપીઠ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૬
થી તા.૨૪/૦૬/૨૦૧૭

ુ ધીના સમયગાળા દર યાન આરોપી

ુ પે

ુ માર ઉફ િપ ુ જવાહરલાલ

કવાડ (રહ, ુ કાન નંબર-૬૩, પહલો માળ હરાભાઇ માકટ પારખ ટાવર પાસે કાં કર યા રોડ અમદાવાદ)
નાએ છોગાલાલને િવ ાસમાં લઇ તેમની

ુ કલોથ માકટ

ાઉ ડ ફલોરમાં

ુ કાન નંબર-૫૧ ખાતે

આવેલ છગનલાલ છોગાલાલ ટ ટાઇલ િમ સ નામની પેઢ માં થી કાપડનો માલ
૬૧,૭૯,૨૭૮/- મતાનો મેળવી લઇ, તે માલના

ુ લ કમત

િપયા

ુ કવવાના નાણાં પેટ પોતાના તથા

ા હત

ય તઓના નામના ચેકો આપી, ચેકો ર ટન કરાવડાવી પોતાની ુ કાન બં ધ કર નાસી જઇ, છોગાલાલ
સાથે છે તરપ ડ અને િવ ાસઘાત કય છે . આ

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી ડ .વી.ખરાડ ચલાવે છે .
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રોકડ ભરલ થેલી ખચી લઇ ગયા :મે ઘાણીનગર : સાિવ ીબેન વા/ઓ

સમાચાર યાદ નં.૬૦૫/૧૮
ુ ાલાલ

પિત (રહ, યામનગર ગલી-૩ ભગવતી

ભાગવ રોડ મેઘાણીનગર) એ મેઘાણીનગર પોલીસ

ુ લ પાસે

ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે

ક

તા.૨૭/૦૩/૧૮ બપોરનાં ૨/૦૦ વા યાના

ુ માર મેઘાણીનગર લીમડા બસ ટડ પાસે આવેલ

આગળ એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે

ુ ષ સાિવ ીબેનના હાથમાં થી રોકડ િપયા૧,૦૦,૦૦૦/-

તથા બે પાસ ુ ક
આર. .રાવલ

ુ કલ થેલી ખચી

ટં વી લઇ નાસી ગયા હતા. આ

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી

ચલાવે છે .

ઘરફોડ ચોર :ખાડ યા : ક

ુ તરડ

સમાચાર યાદ નં.૬૦૬/૧૮
ુ રભાઇ મં ગળભાઇ શાહ (રહ,વક લની ખડક , ઉભો ખાં ચો, નાગ

ુ દરની પોળ

માં ડવીની પોળ માણેકચોક) એ ખાડ યા પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૨૬/૦૩/૧૮
સાં જનાં ૬/૩૦ થી તા.૨૭/૦૩/૧૮ ના કલાક ૮/૩૦ વા યા દર યાન પોતાના ઘરના દરવા નો
ન ૂ ચો તોડ , અ ણી
૧૫,૦૦૦/- મળ

ય ત ઘરમાં

ુલ

વેશ કર , િતજોર માંથી સોનાના દાગીના અને રોકડ

િપયા ૧,૭૦,૦૦૦/- મતાની ચોર કર લઇ ગઇ છે . આ

પીયા

ુ નાની તપાસ

પો.સ.ઇ. ી ડ .ડ .ચૌધર ચલાવે છે .

વાહન ચોર :પાલડ ઃ

સમાચાર યાદ નં.૬૦૭/૧૮

ુ વરાજ મનહરલાલ મકવાણા (રહ,સ ુ કષ એપાટમે ટ

ેયા લેટની બા ુ મા

ુ ખી ુ રા બસ

ટોપ પાસે પાલડ ) એ પાલડ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૨૫/૦૩/૧૮ રાતના
૧૧/૩૦ વા યાના
કમત

ુ માર પોતાના ઘર ન ક પોતાની હો ડાઈ વના કાર નંબર

િપયા ૬,૮૭,૦૦૦/- પાક કર

કંપનીનો મોબાઇલ ફોન

કમત

ુ ક હતી.

કારમાં રોકડ

િપયા ૧૦,૦૦૦/-

તા.૨૬/૩/૧૮ ના કલાક ૯/૩૦ વા યા દર યાન ચોર

ુ કલ હતો.
કર

.૧૮.બી.સી.૯૯૫૪

પીયા ૯,૪૦૦/- અને સેમસં ગ
કાર કોઇ અ ણી

લઇ ગઇ છે . આ

ય ત

ુ નાની તપાસ

પો.સ.ઇ. ી એફ.એ.પારગી ચલાવે છે .

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