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.૨૫/૦૪/૨૦૧૮

ુ ધવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબં ધી તથા

ુ ગારધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૭૯૨/૧૮

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબં ધી ધારા હઠળ ૬૩ કસ કર , ૪૯ ય તઓને ઝડપી, ૧૪૦
લીટર દશી દા અને ૨૬૦ બોટલ

લીશ દા કબ

૧૬ ય તઓને ઝડપી રોકડ િપયા ૮૪,૨૪૦/- અને

કય હતો. તેમજ

ુ ગારધારા હઠળ ૦૨ કસ કર

ુ ગારના સાધનો કબ

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

કયા હતા.

સમાચાર યાદ નં.૭૯૩/૧૮

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુ લ ૨૩૭ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ ૯૩

ુ જબ

ુ જબ ૧૮ ય તઓની અને પાસા હઠળ

૦૧ ય તની અટકાયત કર હતી.

િવ ાસઘાત અને છે તરપ ડ :-

સમાચાર યાદ નં.૭૯૪/૧૮

ઓઢવ : અચલશરણ સ/ઓ અશોકભાઇ પટલ (ઉ.વ.૩૪)(રહ,અનં તા આ થા ગાય ી મં દર સામે
પાવલે ુ ર વાઘોડ યા રોડ વડોદરા) એ તા.૨૪/૪/૧૮ નારોજ ઓઢવ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ
નોધાવી છે ક આરોપી (૧)તપન હો પટલ ના સં ચાલક નરશ ભોળાભાઇ વાવડ યા (રહ,સરકાર
સોસાયટ , િનશાં ત બં લોઝ પાસે િનકોલ અને (૨) તપન હો પટલ મા મેનેજમે ટ
દ પ પં ચાલે ભેગામળ
અચલશરણ

નાઓની

ઓઢવ

ુ ં કામ સં ભાળતા

બકાનગર પાસે આવકાર કો પલે , તપન હો પટલ ખાતે

કંપનીના કમચાર

આરોપી (૩)

બ જ

ફાયના સ

મોહ દતોફ ક ઉ માગનગની શેખ (રહ,પે ોલપં પ પાસે પાયરસ હોટલ પાસે
સાથે મળ ને સ ટ બર/૨૦૧૭ થી ડ સે બર/૨૦૧૭

ુ ધીના સમયગાળામાં

ના એકઝી

ુટ વ

ુ લેમાન ફલેટ પ થર ુ વ)ા
દદ ઓએ સારવાર ના

લીધી હોય અથવા કોઇ સ ર કરાવી ના હોય તેમ છતા તેમને સારવાર આપી છે તે ુ બતાવી તે પેટ
બનાવટ સારવાર ખચના ઇનવોઇસ લેટર તૈયાર કર , તેમજ એક જ દદ ની બે લોનની ફાઇલો
કંપનીમા લોન પેટ સબમીટ કર , ુ લ-૧૪૪ દદ ઓના ડટા ર ુ કર , તેઓની સારવાર લોન પેટ ુ લ
પીયા એક કરોડ

ટલી રકમની ઉચાપત કર , િવ ાસઘાત અને છે તરપ ડ કર છે . આ

ુ નાની તપાસ

પો.ઇ. ી સી.બી.ટંડલ ચલાવે છે .
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ઘરફોડ :-

સમાચાર યાદ નં.૭૯૫/૧૮

સોલા હાઇકોટ : ચં મોહન ખેમચં દ ુ માર પં બી(રહ,શીવગણેશ બં લોઝ હબત ુ ર રોડ થલતેજ) એ
તા.૨૪/૪/૧૮ નારોજ સોલા હાઇકોટ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૧૮/૦૪/૧૮ ના
કલાક ૮/૦૦ થી તા.૨૩/૦૪/૧૮ ના કલાક ૧૦/૪૫

ુ ધીના સમયગાળા દર યાન પોતાના ઘરની

પાછળની બાર ના લોખં ડના સળ યા તોડ, અ ણી ય ત ઘરમાં

વેશ કર , તીજોર માં થી રોકડા

પીયા ૫,૦૦,૦૦૦/- તથા લોકરમાં રાખેલ સોના-ચાં દ ના દાગીના કમત િપયા ૧,૨૪,૦૦૦/- મળ
ુ લ િપયા ૬,૨૪,૦૦૦/- મતાની ચોર કર લઇ ગઈ છે . આ

ુ નાની તપાસ પો.ઇ. ી ડ .એચ.ગઢવી

ચલાવે છે .

સરદારનગર :

નક બેન પરસોતમભાઇ ચવાણી (રહ, “એ” વોડ

સરદારનગર) એ તા.૨૪/૪/૧૮ નારોજ સરદારનગર પોલીસ

ુ બં લા એર યા

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક

તા.૨૧/૦૪/૧૮ બપોરના ૧/૦૦ થી તા.૨૩/૦૪/૧૮ ના કલાક ૧૦/૦૦
દર યાન પોતાના ઘરના દરવા
દાગીના તથા રોકડ રકમ મળ

ુ ં તા

ુ બેરનગર

તોડ, અ ણી ય ત ઘરમાં

ુ ધીના સમયગાળા

વેશ કર , સોના-ચાં દ ના

ુ લ િપયા ૪,૧૬,૦૦૦/- મતાની ચોર કર લઇ ગઈ છે . આ

ુ નાની

તપાસ પો.સ.ઇ. ી ડ . .પટલ ચલાવે છે .

સોનાનો દોરો ખચી તોડ લઇ ગયા :-

સમાચાર યાદ નં.૭૯૬/૧૮

સોલા હાઈકોટઃ વષાબેન વા/ઓ બીપીનભાઇ પટલ(ઉ.વ.૪૫)(રહ,ભા યોદય રો બં લોઝ ગણેશપાક-૨
ની બા ુ માં ચાણ

ુ ર સોલા) તા.૦૨/૦૪/૧૮ સાં જના ૬/૦૦ વા યાના

ુ માર ચાણ

ુ ર િ શલા

રસીડ સી ના મેઇન ગેટ સામે રોડ ઉપર ચાલતા પસાર થઈ ર ા હતા યાર એક મોટર સાયકલ ઉપર
આવેલ બે

ુ ષ વષાબહનના ગળામાં થી સોનાનો દોરો કમત

નાસી ગયા હતા. આ

િપયા ૨૦,૦૦૦/- ખચી તોડ લઈ

ગેની ફર યાદ વષાબહન પટલે તા.૨૪/૪/૧૮ નારોજ સોલા હાઈકોટ પોલીસ

ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ

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

રાણીપ : િમના ીબહન બા ુ ભાઇ ઉદલ (ઉ.વ.૪૦) (રહ,ગંગા રચના એપાટમે ટ

ુ ભાષ

જ)

તા.૨૩/૪/૧૮ રાતના ૧૦/૩૦ થી ૧૦/૪૫ વા યા દર યાન ગાંધીઆ મની બા ુ માં આવેલ આ ય
હોટલની સામે રોડ ઉપર ચાલતા પસાર થઈ ર ા હતા યાર એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે

ુ ષ

(૨૦ થી ૨૫ વષના આશરાના) િમના ીબહન ના ગળામાં થી સોના ુ ં ડો ક ુ કમત િપયા ૨૫,૦૦૦/ખચી તોડ લઈ નાસી ગયા હતા. આ

ગેની ફર યાદ િમના ીબહન ઉદલે તા.૨૪/૪/૧૮ નારોજ

રાણીપ પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ

ુ નાની તપાસ હ.કો. ી ચં િસહ રાયમલભાઇ ચલાવે છે .
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સરદારનગર : તેજસભાઇ નરશભાઇ શાહ (રહ,દવ માણેક લેટ,
તા.૨૪/૪/૧૮ રાતના ૯/૧૫ વા યાના

ીનાથ પાટ

લોટ, િનકોલ, નરોડા)

ુ માર પં ચ ુ ખી હ ુ માન મંદ ર સામે

ઉપરથી પસાર થઈ ર ા હતા યાર એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે

ડ કપ જવાના રોડ

ુ ષ (૨૦ થી ૨૫ વષના

આશરાના) તેજસભાઇ ના ગળામાં થી સોનાનો દોરો કમત િપયા ૩૦,૦૦૦/- ખચી તોડ લઈ નાસી
ગયા હતા. આ

ગેની ફર યાદ તેજસભાઇ શાહ સરદારનગર પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી એમ.એમ.ઠાકોર ચલાવે છે .

ગાડ માંથી પસ ચોર લઇ ગયા :સરદારનગર : િવવેકભાઇ ઉપે

સમાચાર યાદ નં.૭૯૭/૧૮
ુ માર

ીવેદ

(રહ,શાં તી ુમી

ચાંદલોડ યા) તા.૨૪/૦૪/૧૮ રાતના ૧૦/૦૦ વા યાના

હોમ

મં ગલશાં તી પાટ લોટ

ુ માર સરદારનગર કોતર ુ ર ટન ગ પાસે

પોતાની વના ગાડ પાક કર ઉભા હતા દર યાન કોઇ અ ણી ય ત િવવેકભાઇની કારની આગળની
સીટ ઉપર

ુ કલ ચામડાની કાળા કલરની બેગ ક

િપયા ૨૭,૦૦૦/-, બે નં ગવાળ સોનાની વ ટ
િપયા ૨૫,૦૦૦/-, બે ચાંદ ના
ચોર કર લઇ ગઇ છે . આ

મા િનકોન કંપની નો ૩૨૦૦ મોડલ નો કમેરો કમત
કમત

િપયા ૮૦,૦૦૦/-, સોનાની ચેઇન કમત

ુ ડા કમત િપયા ૭,૦૦૦/- મળ

ગેની ફર યાદ િવવેકભાઇ

ીવેદ એ સરદારનગર પોલીસ ટશન ખાતે

નોધાવી છે . આ

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી ડ .ક.મોર ચલાવે છે .

દાઝી જતા

ુ :-

ૃ

ુ લ િપયા ૧,૩૯,૦૦૦/- મતાની

સમાચાર યાદ નં.૭૯૮/૧૮

રામોલઃ પ ક બહન વા/ઓ જગપાલિસહ ુ શવાહ (રહ. હર ધામ સોસાયટ િસ વર સીટ પાસે વ ાલ)
તા.૧૯/૪/૧૮ રાતના ૮/૩૦ વા યાના

ુ માર પોતાના ઘર ગેસના બાટલામાં ર

ુ લેટર ભરાવી ગેસની

સગડ ચા ુ કરવા જતા ભડકો થતા દાઝી ગયા હતા. સારવાર માટ સીવીલ હો પીટલમાં દાખલ
કરવામાં આ યા હતા.
હ ુ. આ

યાં સારવાર દર યાન તા.૨૪/૪/૧૮ સાં જના ૫/૧૫ વાગે તેમ ુ ં

ગે રામોલ પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ૃ

ુ િનપજ ું

ગેની તપાસ પો.સ.ઇ. ી બી.એલ.રો હત

ચલાવે છે .

આ મહ યાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૭૯૯/૧૮

બા ુ નગરઃ િનકહતબા ુ ડો/ઓ અહમદઅલી શેખ (ઉ.વ.૧૯) (રહ.
મણીયાર

જ
ુ રાત હાઉસ ગ બોડ

ું મનગર

લસ પાસે બા ુ નગર) એ અગ ય કારણસર તા.૨૪/૪/૧૮ બપોરના ૧/૦૦ થી ૧/૩૦

વા યા દર યાન પોતાના ઘર પં ખા સાથે

ુ પ ો બાં ધી ગળે ફાં સો ખાઇ લેત,ાં સારવાર માટ તેમને

નારાયણ હો પીટલ લઈ જતા ફરજ પરના ડૉ. ીએ તેમને
પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ૃત

હર કયા હતા. આ

ગે બા ુ નગર

ગેની તપાસ પો.સ.ઇ. ી એન.ક.ઠાકોર ચલાવે છે .

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