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.૧૨/૦૧/૨૦૧૮

ુ વાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબં ધી તથા

ુ ગારધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૭૯/૧૮

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબં ધી ધારા હઠળ ૨૯ કસ કર , ૨૪ ય તઓને ઝડપી, ૧૪૮
લીટર, ૩૯ બોટલ

લીશ દા અને ૧

ૂ ટર કબ

ય તઓને ઝડપી, રોકડ િપયા ૧૬,૦૨૦/- અને

ક ુ હ ુ. તેમજ

ુ ગારધારા હઠળ ૩ કસ કર , ૧૧

ુ ગારના સાધનો કબ

કયા હતા.

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૮૦/૧૮

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુ લ ૧૨૮ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ .૯૩

ુ જબ

ુ જબ ૪ ય તની અને પાસા હઠળ ૧

ય તની અટકાયત કર હતી.

છે તરપ ડ ની ફર યાદઃ-

સમાચાર યાદ નં.૮૧/૧૮

કાગડાપીઠઃ ડૉ. યામલ કાળ દાસ

ુ રાણી (ઉ.વ.૬૮) (રહ. “એક ” િવનયિવહાર સોસાયટ બહરામ ુ રા)

એ તા.૧૧/૦૧/૧૮ નારોજ કાગડાપીઠ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૩૦/૦૧/૨૦૧૦
થી આજદ ન

ુ ધીના સમયગાળા દર યાન આરોપી મહાકાલે ર કં કશન

અરજણભાઇ ઉકાભાઇ સોલં ક (રહ. પં ચમ બં લોઝ પાલડ ) એ ડૉ. યામલ
માકટ-૨ સામે

ારકશ ફલેટમાં ફલેટ આપવા ુ જણાવી ડૉ. યામલ

૩૪,૭૫,૦૦૦/- મેળવી લઈ આજદ ન
ડૉ. યામલ

ુ રાણીની

ા.લી ના ડાયરકટર

ુ રાણીને બહરામ ુ રા કબાડ

ુ રાણી પાસેથી ફલેટના

િપયા

ુ ધી ફલેટનો બાનાખત ક દ તાવેજ નહ કર આપી, તેમજ

ુ ન
ી ે પણ આરોપી અરજણભાઇ ઉકાભાઇ સોલં ક એ ારકશ ફલેટ ખાતે ફલેટનો

એલોટમે ટ લેટર આપી તે જ ફલેટનો પ શન લેટર બી

ય તને આપી, એક જ ફલેટના પ શન

તથા એલોટમે ટ લેટર બે-બે ય કતઓને આપી તેમજ 2bhk ના બદલે 1bhk ફલેટ આપી િવ ાસઘાત
અને છે તરપ ડ છે . આ

ુ નાની તપાસ

સરદારનગરઃ હમરાજ ર
સરદારનગર પોલીસ

ુ.પો.સ.ઇ. ી વી.એલ.વાઘેલા ચલાવે છે .

દરિસહ રાઉલ

(રહ.સરદારપટલનગર શા ીનગર નારણ ુ રા) એ

ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૧૦/૦૧/૧૮ કલાક ૯/૦૦ વા યાના

ુ માર સરદારનગર એરપોટ સકલ બા ુ માં આવેલ હોટલ કંફટ ઇન આગળ બે અ ણી મ હલાઓ
િવ યાપીઠ બેક સાઇટ

ુ ણે મહારા ની હોવાની ઓળખ આપી

હોવાની ઓળખ આપી

હમરાજ રાઉલ

ૃણાલ રા

પાસેથી સે ફ

સાથે િવ ાસઘાત અને છે તરિપડ કર છે . આ

ુ

પાલા દ

ાઈવ માટ હમરાજ રાઉલ ના ભાગીદાર

ુ માર પટલની માલીક ની ઇનોવા કાર નંબર

૮,૦૦,૦૦૦/- ચાર દવસ માટ ભાડથી લઇ જઈ આજદ ન

પૈ ક એક એ પોતે

૨૭ સી ૬૨૧૭ કમત

િપયા

ુ ધી પરત ન હ આપી હમરાજ રાઉલ

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી એસ.આર.બાવા ચલાવે છે .
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ઘરફોડઃ-

સમાચાર યાદ નં.૮૨/૧૮

ઈસન ુ રઃ શૈલેશભાઈ

િસગભાઈ ખમાર (રહ.જમનોિમકા એપાટમે ટ ભારત કોલોની

ટ ડયમ રોડ

નારણ ુ રા) એ ઈસન ુ ર પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૧૦/૧/૧૭ સાં જના ૫/૦૦ થી
તા. ૧૧/૦૧/૧૮ સવારના ૭/૦૦ વા યા દર યાન ઇસન ુ ર ઉ મનગર રામ ૃ ણ સોસાયટ ખાતે
રહતા શૈલેશભાઈ ખમારના સા ુ ના મકાનના દરવા ના તાળા તોડ અ ણી ય ત ઘરમાં
સોનાની

ુ ી કમત િપયા ૪૦,૦૦૦/-, સોનાની બં ગડ નં ગ-૨ કમત િપયા ૬૦,૦૦૦/-, અને રોકડ

િપયા ૭૩,૦૦૦/- તેમજ ડોલર-૨૧૦ મળ
આ

વેશ કર

ુ નાની તપાસ

ુ લ િપયા ૧,૮૫,૦૦૦/- મતાની ચોર કર લઈ ગઈ છે .

ો.પો.ઇ. ી વી.એન.ભરવાડ ચલાવે છે .

સરખેજઃ ર માબા ુ ડો/ઓ ઈરશાદઅલી સેજકર (રહ. સોના રસીડ સી કાદર પાટ

લોટ પાછળ

બર

ટાવર સામે સરખેજ) એ તા.૧૧/૧/૧૭ નારોજ સરખેજ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક
તા.૧૬/૧૨/૧૭ સાં જના ૬/૦૦ થી રાતના ૧૧/૪૫ વા યા દર યાન પોતાના મકાનમાં અ ણી
ય ત

વેશ કર

સોના-ચાં દ ના દાગીના અને રોકડ

૧,૮૭,૦૦૦/- મતાની ચોર કર લઈ ગઈ છે . આ

િપયા ૯૦,૦૦૦/- મળ

ુલ

િપયા

ુ નાની તપાસ પો.ઇ. ી પી.આર.રામાણી ચલાવે છે .

ચોર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૮૩/૧૮

શાહ ુ રઃ સતારભાઇ

ુ લામભાઇ શેખ (ઉ.વ.૭૨) (રહ. અ

સામેની ગલીમા ખાન ુ ર શાહ ુ ર) એ શાહ ુ ર પોલીસ

ુ લ વહાબનો ટકરો

ુ જરાત સમાચાર

ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક

તા.૦૭/૦૧/૧૮ સાં જના ૫/૦૦ થી ૭/૦૦ વા યા દર યાન િતજોર ના તાળા રપેર કરવાના બહાને બે
સરદાર
કમત

છોકરાઓ સતારભાઈ શેખના ઘરમાં થી નજર

ુ કવી િતજોર માં થી સોના-ચાં દ ના દાગીના

િપયા ૨૫,૦૦૦/- ચોર કર લઈ ગયા છે . આ

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી ડ .એસ.ઇસરાણી

ચલાવે છે .

સોનાની ચેઈન ખેચી તોડ લઈ ગયાઃસોલા હાઈકોટઃ

ુ પાબહન રમેશચં

સમાચાર યાદ નં.૮૪/૧૮

રાવલ (ઉ.વ.૫૯) (રહ. આયન

ટલ લેટ, આયન

ાઇડ સામે,

શાયોના તીલક પાછળ, વં દ માતરમ રોડ, ગોતા, સોલા) તા.૧૦/૦૧/૧૮ બપોરના ૨/૩૦ વા યાના
ુ માર આયન

ાઇડના દરવા

સાયકલ ઉપર આવેલ બે

ુ ષ

સામેથી ચાલતા પસાર થઈ ર ા હતા યાર કાળા રં ગના એક મોટર
ુ પાબહનના ગળામાં થી સોનાની ચેઈન કમત

ખેચી તોડ લઈ નાસી ગયા હતા. આ
ખાતે નોધાવી છે . આ

ગેની ફર યાદ

િપયા૧૨,૦૦૦/-

ુ પાબહન રાવલે સોલા હાઈકોટ પોલીસ ટશન

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી વી. .ુ પાડવી ચલાવે છે .
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વાહન ચોર :-

સમાચાર યાદ નં.૮૫/૧૮

સરદારનગરઃ દનેશભાઇ બજલભાઇ ભરવાડ (રહ. ભરવાડ વાસ કામદારનગર

ારકાનગર સામે

એરપોટ રોડ નોબલનગર સરદારનગર) એ તા.૮/૧/૧૮ રાતના ૮/૦૦ વાગે સ કાર બં લોઝની પાસે
શાં તી પ લીક

ુ લની બા ુ મા મ હ ા કંપનીની પીકઅપ લોડ ગ ગાડ નં બર

કમત િપયા ૪,૫૦,૦૦૦/-પાક કર હતી.
થઈ હતી. આ

૦૧ ડ ઝેડ ૯૦૭૦

ની ચોર તા.૯/૧/૧૮ સવારના ૮/૦૦ વા યા દર યાન

ગેની ફર યાદ દનેશભાઈ ભરવાડ તા.૧૧/૧/૧૮ નારોજ સરદારનગર પોલીસ ટશન

ખાતે નોધાવી છે . આ

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી એસ.આર.બાવા ચલાવે છે .

આ મહ યાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૮૬/૧૮

સરખેજઃ રતીલાલ કશવભાઈ પરમાર (ઉ.વ.૪૭) (રહ.ગાય ીનગર સોસાયટ સરખેજ ગામ) એ કોઇ
અગ ય કારણસર તા.૧૧/૧/૧૮ બપોરના ૨/૩૦ વા યાના
આ મહ યા કર હતી. આ

ુ માર પોતાના ઘર ગળે ફાસો ખાઈ

ગે સરખેજ પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ગેની તપાસ પો.સ.ઇ. ી

બી. .પાઠક ચલાવે છે .

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