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.૦૬/૦૩/૨૦૧૮ મંગળવાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબં ધી તથા

ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૪૪૯/૧૮

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબં ધી ધારા હઠળ ૮૨ કસ કર , ૮૨ ય તઓને ઝડપી, ૯૨૪
લીટર દશી દા , ૨૭ બોટલ

લીશ દા , ૩૩ બયર ટ ન અને ૧ કાર કબ

કર હતી. તેમજ

ધારા હઠળ ૪ કસ કર ૧૮ ય તઓને અટક કર રોકડ િપયા ૨,૦૧,૦૮૫/- અને
કબ

ુ ગાર

ુ ગારના સાધનો

કયા હતા.

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૪૫૦/૧૮

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુ લ ૧૪૮ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ ૯૩

ુ જબ

ુ જબ ૭ ય તઓની અને પાસા હઠળ ૧

ય તની અટકાયત કર હતી.

છે તરપ ડ ની ફર યાદઃરાણીપઃ

કાશ

સમાચાર યાદ નં.૪૫૧/૧૮

ુ કશભાઇ સોની (ઉ.વ.૩૬) (રહ. સાંઇ સં ૃ ત ફલેટ દવહોમ ફલેટની બા ુ માં

બલોલનગર ચાર ર તા રાણીપ) એ તા.૦૫/૦૩/૧૮ નારોજ રાણીપ પોલીસ
નોધાવી છે ક તા.૨૬/૦૯/૧૮ થી આજદ ન
બહા ુ રિસહ વાધેલા (રહ.
નં-૩/૪૯ સો
સો

ુ ધીના સમયગાળા દર યાન આરોપી (૧) િવજયિસહ

ુ શમન સોસાયટ મેમનગર) (૨) જય હમતિસહ પરમાર (રહ. નવગરા શેર

ા તા. . આણંદ) (૩) િવશાલ ુ માર અશોકભાઇ પટલ (રહ. શાંતી ુ રા વોડ નં-૪

ા તા. . આણંદ) એ ભેગા મળ

કાશ સોનીને કનેડા જવા માટ િવઝીટર વક પરમીટ તથા

િવઝા અપાવવાની વાત કર િવ ાસમાં લઇ િપયા ૧૧,૭૮,૭૫૦/- તેમજ
પ ની તેમજ

ટશન ખાતે ફર યાદ

ુ ી એમ

િવ ાસઘાત કય છે . આ

ણેયના પાસપોટ લઇ જઇ આજ દન

કાશ સોની તથા તેમના

ુ ધી પરત નહ કર છે તરપ ડ અને

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી ક.ક.રાઠોડ ચલાવે છે .

ઘરફોડઃ-

સમાચાર યાદ નં.૪૫૨/૧૮

મણીનગરઃ મનોજભાઈ

ુ ંગરભાઈ પરમાર (રહ. બાવન કો.ઓપ.સોસાયટ ઢોર બઝાર કાં ક રયા

મણીનગર) એ તા.૦૪/૦૩/૧૮ નારોજ મણીનગર પોલીસ

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક

તા.૦૫/૦૩/૧૮ કલાક ૧૨/૩૦ થી સાં જના ૬/૦૦ વા યા

ુ ધીના સમયગાળા દર યાન પોતાના

મકાનના દરવા નો ન ુ ચો તોડ અ ણી
બં ગડ ,

ય ત ઘરમાં

ુ ી, ચેઈન, વ ટ અને ચાં દ ના પાયલ મળ

કર લઈ ગઈ છે . આ

વેશ કર સોના દાગીના પૈક સોનાની

ુ લ કમત

િપયા ૧,૨૦,૦૦૦/- મ ાની ચોર

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી એચ.એન.વાઘેલા ચલાવે છે .
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વાહન ચોર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૪૫૩/૧૮

પાલડ ઃ આનં દ ચં કાં ત શેઠ (રહ.બીપીનવીલા દશા પોરવાડ સોસાયટ પાસે નમો હર

લેટની સામે

પાલડ ) એ તા.૨૭/૦૨/૧૮ સાં જના ૭/૩૦ વાગે પાલડ બીપીન વીલા બં ગલાના કંપાઉ ડમાં પોતાની
કાર નં બર

૦૧ આર

૪૯૯૫

કમત

િપયા ૪,૦૦,૦૦૦/- પાક કર

તા.૨૮/૨/૧૮ સવારના ૯/૩૦ વા યા દર યાન થઈ હતી. આ
તા.૦૫/૦૩/૧૮ નારોજ પાલડ પોલીસ

હતી.

ની ચોર

ગેની ફર યાદ આનં દ શેઠ

ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી

એફ.એ.પારગી ચલાવે છે .

આ મહ યાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૪૫૪/૧૮

વાસણાઃ િવ

ુ ગીર રાજ વૈ ણવ (ઉ.વ.૨૫) (રહ. ખોડ યાર શેર સોમે રનગર વાસણા) એ અગ ય

કારણસર તા.૦૫/૦૩/૧૮ બપોરના ૩/૩૦ થી સાં જના ૫/૩૦ વા યા દર યાન પોતાના ઘર ગળે ફાસો
ખાઈ આ મહ યા કર હતી. આ

ગે વાસણા પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ગેની તપાસ

મ.સ.ઈ. ી કિનયાલાલ શેવાભાઇ ચલાવે છે .

િનકોલઃ શારદાબહન વા/ઓ
સેવન-ડ

ુ દાસભાઇ સાં ચલા (રહ. સહ નં દિવલા

ુ યનગર સોસાયટની

દર

ુ લની પાસે િનકોલ) એ બમાર થી કંટાળ તા.૦૫/૦૩/૧૮ બપોરના ૧/૧૫ વા યાના

ુ માર

પોતાના ઘર ગળે ફાસો ખાઈ આ મહ યા કર હતી. આ
ગેની તપાસ

ગે િનકોલ પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ો.પો.સ.ઈ. ી એચ.ડ .વાઢર ચલાવે છે .

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