ં
જનસપક
અધીકાર

ારા

પોલીસ કિમશનર ીની કચેર , અમદાવાદ શહર
ં
ટલીફોન નબર
૨૫૬૩૩૩૩૩
કં ોલ મ ટલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૧૪/૯/૨૦૧૪ રિવવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધીધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૩૩૧/૧૪

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૧૯ કસ કર ૧૮ ય તઓને ઝડપી, ૭૯ લીટર દશી
દા , ૦૨ બોટલ

લીશ દા અને ૨ મોટર સાયકલ કબ

કયા હતા.

તકદાર ના પગલાં હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૩૩૨/૧૪

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

ોહ ૯૩

ુ લ ૭૩
ુ
જબ

ુ
જબ
૦૯ ય તઓની અને પાસા હઠળ ૦૨ ય તઓની

અટકાયત કર હતી.
બળા કારની ફર યાદ :-

સમાચાર યાદ નં.૨૩૩૩/૧૪

ુ : નારણ રા
ુ િવ તારમાં રહતી ૧૬ વષની ત ણીની માતાએ તા.૧૩/૯/૧૪ નારોજ નારણ રા
ુ
નારણ રા
પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક આજથી

ણ મ હના પહલા થી તા.૦૬/૦૯/૧૪ ના કલાક

ુ નાં સમયગાળામાં હરાલાલ બબા
ધી

ઓડ (ઉ.વ.૪૫) એ ત ણીને શાર ર ક અડપલાં

૧૨/૦૦ વા યા

કર , ત ણીની મર

િવ ધ શર ર સબંધ બાંધી નાસી ગયો છે . આ

ુ
નાની
તપાસ પો.ઇ. ી એન. .પટલ

ચલાવે છે .
અપહરણઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૩૩૪/૧૪

ગાયકવાડ હવેલી : મી બા યાસીનભાઇ બીયાવરવાલા (ઉ.વ.૧૫)(રહ.તાઇવાડા ક નાધાબા આ ટોડ યા
ચકલા) ને તા.૧૧/૯/૧૪ સવારનાં ૦૭/૦૦ થી ૧૨/૩૦ વા યાનાં સમયગાળા દર યાન ઘર ન કથી
આરોપી આસીફ નઇમખાન પઠાણ (રહ.રઉફભાઇના કારખાનામાં, દાણીલીમડા) લ ન કરવાની લાલચ આપી
લલચાવી ફોસલાવી

રકમ કરવાના ઇરાદ ભગાડ લઇ ગયો છે . આ

યાસીનભાઇ બીયાવરવાલા એ ગાયકવાડ હવેલી પોલીસ

ગેની ફર યાદ મી બાબહનનાં િપતા

ટશન ખાતે ન ધાવી છે . આ

ુ
નાની
તપાસ

પો.ઇ. ી ડ .આઇ.િસસોદ યા ચલાવે છે .
છે તરપ ડ ની ફર યાદઃમણીનગર : બંશીલાલ

સમાચાર યાદ નં.૨૩૩૫/૧૪
ુ
ળ
ભાઇ પટલ (રહ.નારણપાક,

બલે ર બં લોઝની પાછળ, બોપલ) એ

તા.૧૩/૯/૧૪ નારોજ મણીનગર પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક પોતાની સોની સે ટર (રમેશ
કોપ રશન) નામની ભાગીદાર પેઢ માં નોકર કરતો આરોપી હાદ કભાઇ રા
ગાલા
પોતાના

મખાના રોડ, બોપલ) એ કંપનીનો માલ વેચી તે પેટ મળે લ

ભાઇ (રહ.િત પિત બં લોઝ,

ુ લ નાણાં િપયા ૫૧,૬૩,૯૮૫/-

ગત ઉપયોગ પેટ ખચ નાંખી બંશીલાલ પટલ સાથે િવ ાસઘાત અને છે તરપ ડ કર છે . આ

ુ
નાની
તપાસ પો.ઇ. ી વી. .ગઢવી ચલાવે છે .
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ખોટ ઓળખ આપી બળજબર થી કાર લઇ જવા બાબત.:
ુ
શાહ બાગ : બા ભાઈ
શાહરભાઈ દસાઈ (રહ, ગામ
ુ
માર
િસિવલ હો પીટલ

૬/૪૫ વા યાના
કાર નંબર

૧ ક.

ુ લાસણ તા કડ

મહસાણા) તા.૧૩/૯/૧૪ સાંજનાં

ોમા સટર સામે આવેલ કાર પાક ગમાં પોતાની

વ ટ મા તી

ુ.૪૫૭૩ કમત પીયા ૩,૨૫,૦૦૦/- પાક કરતાં હતા દર યાન એક અ

(ઉ.વ.૩૫ ના આશરાનો) ( ના કોઈ નામ ઠામ
ગાડ ની ચાવી લઇ, “ગાડ જોઇતી હોય તો
નાસી ગયો હતો. આ

સમાચાર યાદ નં.૨૩૩૬/૧૪

યા ઈસમ

ુ
ણવા મળે લ નથી) એ બા ભાઇ
પાસેથી બળજબર થી

ાઇમ ા ચની ઓફ સે આવી લઇ જજો” તેમ કહ ગાડ લઇ

ુ
ગેની ફર યાદ બા ભાઇ
દસાઇએ શાહ બાગ પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ

ુ
નાની
તપાસ પો.સ.ઇ. ી એમ.બી.ઝાલા ચલાવે છે .
વાહન ચોર :-

સમાચાર યાદ નં.૨૩૩૭/૧૪

અમરાઇવાડ : િપ ુભાઇ િવજયભાઇ (રહ, નાથાલાલ પાક સોસાયટ , બલોલનગર ચાર ર તા, રાણીપ) એ
તા.૧૨/૯/૧૪ રાતનાં ૯/૦૦ વા યાનાં
બોલેરો

પ નંબર

ુ
માર
રબાર કોલોની રામ ભાઇની ચાલી પાસે પોતાની મહ

.૧.ડ . .ુ ૨૬૩૦ કમત િપયા ૪,૦૦,૦૦૦/- પાક કર હતી.

સવારનાં ૮/૩૦ વા યા દર યાન થઇ હતી.આ
ખાતે નોધાવી છે . આ

ુ
નાની
તપાસ પો.સ.ઇ. ી

.બી.ચાવડા ચલાવે છે .

ુ
માર
રહણાંક ન ક પોતાની મ હ ા

૪,૬૫,૦૦૦/- પાક કર હતી.

ની ચોર તા.૧૩/૯/૧૪

ગેની ફર યાદ િપ ુ ભાઇએ અમરાઇવાડ પોલીસ ટશન

ુ છનાભાઇ મકવાણા (રહ. ભલ
ુ
ચાંદખેડા : િપ ષ
મીનગર,
૧૨/૪૫ વા યાના

ા

.ુ હા.બોડ, ચાંદખેડા) એ તા.૧૩/૯/૧૪ રાતનાં
પ નંબર

.૧.આર.ઇ.૦૮૩૮ કમત

ની ચોર સવારનાં ૭/૩૦ વા યા દર યાન થઇ હતી. આ

ુ મકવાણાએ ચાંદખેડા પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ
િપ ષ

િપયા

ગેની ફર યાદ

ુ
નાની
તપાસ પો.સ.ઇ. ી બી.આર.પટલ

ચલાવે છે .
સરખેજ : મહંમદશા
બપોરનાં

૧૨/૩૦

ુ
લાબશા
દવાન (રહ.રૉયલ હોટલની પાછળ, રા વનગર સરખેજ) એ તા.૧૩/૯/૧૪
વાગે

.૧.સી.વી.૨૭૪૬ કમત

સરખેજ

શેરઅલી

બાવાની

દરગાહ

િપયા ૫૦,૦૦૦/- પાક કર હતી.

પાસે

ની ચોર

પોતાની

ુ

ા

નંબર

ીસ મીનીટમાં થઇ હતી. આ

ગેની ફર યાદ મહંમદશા દવાને સરખેજ પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ
મહંમદહનીફ

ઓટોર

ુ
નાની
તપાસ હ.કો. ી

ુ
ફામીયા
ચલાવે છે .

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