ં
જનસપક
અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
ુ વાર

તા.૧૨/૦૩/૨૦૧૫
અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

ં તથા
નશાબધી

સમાચાર યાદ નં.૫૦૫/૧૫

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૪૫ કસ કર ૩૮ ય તઓને ઝડપી, ૩૨૭ લીટર
દશી દા , ૬૮ બોટલ
હતી.તેમજ
સાધનો કબ

લીશ દા , ૧૫૮ બયરટ ન, ૦૧ મોટર સાયકલ અને ૦૧ ઓટોર

ા કબ

ુ ગારધાર હઠળ ૦૧ કસ કર ૦૬ ય તઓને ઝડપી રોકડ િપયા ૧૨,૮૦૦/- અને

કર

ુ ગારનાં

કયા હતા.

તકદાર ના પગલાં હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૫૦૬/૧૫

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

ોહ .૯૩

ુલ
ુ
જબ

ુ
જબ
૦૬ ય તઓની અટકાયત કર હતી.

ે
છતરપ
ડ અને િવ ાસઘાત :

સમાચાર યાદ નં.૫૦૭/૧૫

ઓઢવ : મહ ભાઇ સોમચંદભાઇ સોલંક (રહ.પર

મ એપાટમે ટ, જય શેફાલી રો હાઉસ પાસે,

સેટલાઇટ)એ તા.૧૧/૩/૧૫ નારોજ ઓઢવ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૧/૧૦/૨૦૧૩
થી તા.૨૬/૮/૨૦૧૪ નાં સમયગાળા દર યાન આરોપી (૧) ધમ
કોર (બંને રહ.પ કાર કોલોની, િવજયનગર
એપાટમે ટ,

ગેલાભાઇ કોર (૨) મીના ધમ ભાઇ

ુ લની સામે, નારણ રા
ુ ) (૩) હતેશ શાહ (રહ. ખશાં
ુ
િત

નનગર, પાલડ ) (૪) દનેશભાઇ

ુ
પતભાઇ
કાતર યા (રહ.ગામ: ભા ોડા તા.મ ુવા

.ભાવનગર) એ ભેગામળ મહ ભાઇને િવ ાસમાં લઇ, પાણીના
૧,૨૦,૦૦,૦૦૦/મહ ભાઇને

ુ ં રોકાણ કરાવડાવી, તે પેટ મહ ભાઇને કોઇ

ુ ની મશીનર આપતાં, ઉ પાદન નહ થતાં,

લા ટનાં ધંધામાં

ુલ

િપયા

કારનો લાભ નહ આપી, તેમજ

ુ ની મશીનર ને ખોટ સહ ઓ કર વેચી માર

મહ ભાઇ સાથે િવ ાસઘાત અને છે તરપ ડ કર છે . આ

ુ
નાની
તપાસ પો.સ.ઈ. ી એ.એન.સોલંક

ચલાવે છે .
ં ે : રમેશચં રામ ુ ચત સરોજ (રહ.ધનિવહાર રસીડ સી,
ચાદખડા

ુ સી. .રોડ પાછળ, ચાંદખેડા) એ

તા.૧૦/૦૩/૧૫ નારોજ ચાંદખેડા પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૧૩/૧૨/૨૦૧૩ નારોજ
આરોપી હરિવદરિસગ

.વીરધી (રહ.અ રપાક, રાધે પાટ

લોટની સામે,

ુ રાણીપ)એ બક ઓફ

બરોડાની ચાંદખેડા શાખામાંથી મોરગેજ િમ કત ઉપર ુ લ િપયા ૩૦,૦૦,૦૦૦/- ની લોન લઇ, િમ કત
ઉપર કોઇ અગાઉ કોઇ લોન લીધેલ ન હોવા ુ ં ખો ુ ડકલેરશન આપી, બક સાથે િવ ાસઘાત અને
છે તરપ ડ કર છે . આ

ુ
નાની
તપાસ પો.સ.ઈ. ી એમ.ક.બાંગા ચલાવે છે .

1

ચોર :

સમાચાર યાદ નં.૫૦૮/૧૫

શહરકોટડા : રાકશભાઇ ઠાકોરભાઇ શાહ (રહ.નીલકમલ સોસાયટ , રાજકમલ બેકર પાસે, ભૈરવનાથ
રોડ, મણીનગર) એ તા.૧૧/૩/૧૫ નારોજ શહરકોટડા પોલીસ

ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક

એકાદ માસ પહલાથી તા.૧૦/૩/૧૫

ુ
ધીના
સમયગાળા દર યાન આરોપી (૧) કશભાઇ ( ના

નામ

લ મણિસહ

સરનામાની

ખબર

નથી)(૨)

હ ર િસહ

(૩)

મહ ભાઇ

શંકરભાઇ

ુ
રા

પટલ

ુ ) (૪) હમાંગ અશોકભાઇ પટલ (રહ.રચના
(રહ.કલાશપાક, હરાવાડ રોડ, મહાવીરનગર રોડ, સૈજ ર
સોસાયટ , મણીનગર) (૫) આર.એસ.શમા

ાંસપોટના મા લક સંતોષભાઇ શમા ( ના

ુ નામ
રા

સરનામાની ખબર નથી) નાઓ ભેગામળ નરોડા રોડ ઉપર આવેલ અશોક મીલનાં ગોડાઉનમાંથી ુ લ
૩૦ કાપડનાં રોલ કમત િપયા ૮,૪૦,૦૦૦/- ચોર કર લઇ ગયા છે . આ

ુ
નાની
તપાસ પો.સ.ઈ. ી

ક.વી.ડ ડોર ચલાવે છે .
ે
ે ગ :ચઇન
નચ

સમાચાર યાદ નં.૫૦૯/૧૫

ઘાટલોડ યા : હમાબેન

ુ
કશભાઇ
જોષી (ઉ.વ.૫૨)(રહ.અ કા રુ

સોસાયટ , કમચાર સોસાયટ ની

બા ુ માં, કમચાર ચાર ર તા પાસે, ઘાટલોડ યા) તા.૧૧/૩/૧૫ સાંજના ૫/૩૦ વા યાનાં
ન કથી ચાલતાં પસાર થઇ ર ા હતા દર યાન એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે
વષના આશરાના) હમાબહનનાં ગળામાંથી સોનાની પેડલ સાથેની ચેઇન કમત
તોડ લઇ નાસી ગયા હતા. આ
ન ધાવી છે . આ

ુ ષ (૨૦ થી ૨૫

િપયા ૧,૨૫,૦૦૦/-

ગેની ફર યાદ હમાબહન જોષીએ ઘાટલોડ યા પોલીસ ટશન ખાતે

ુ
નાની
તપાસ પો.સ.ઈ.

ી એ.આર ચૌધર ચલાવે છે .

આ મહ યાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૫૧૦/૧૫

ે
મઘાણીનગર
: સીમાબહન બેતલિસગ

ુ શવાહ (ઉ.વ.૧૮) (રહ.ખાડાવાળ

મેઘાણીનગર) એ કોઇ કારણસર તા.૦૬/૩/૧૫ બપોરનાં ૧/૩૦ વા યાના

ચાલી, કલાપીનગર,
ુ
માર
પોતાના ઘર

મારવાની દવા પી લેતાં, સારવાર અથ તેમને િસવીલ હો પીટલમાં દાખલ કયા હતા.
દર યાન તા.૧૧/૩/૧૫ નાં કલાક ૫/૧૦ વાગે તેમ ુ
અક માત મોત ન ધી આ
એલીસ ીજ

ુ
માર
ઘર

ૃ ુ િનપ

ુ છે . આ

યાં સારવાર

ગે મેઘાણીનગર પોલીસે

ગેની તપાસ મ.સ.ઇ. ી બી.એમ.ના ડયા ચલાવે છે .

: પરશભાઇ ગોિવદભાઇ ભાદરકા (ઉ.વ.૧૯)(રહ. ઠાલાલની ચાલી, પર

સામે, બહરામ રા
ુ ) એ કોઇ કારણસર તા.૧૧/૩/૧૫ બપોરનાં ૪/૩૫ વા યાના

ીતલાલ નગર

માર
ુ
જમાલ રુ

બ રની પાસે, સરદાર ીજ નીચે ર વર ટ પાસે નદ માં ુ બી જઇ આ મહ યા કર હતી. આ
એલીસ ીજ પોલીસે અક માતમોત ન ધી આ
ં ે : મોહનભા દપા
ચાદખડા

દર

લ
ગે

ગેની તપાસ મસઇ ી દનેશભાઇ વાલ ભાઇ ચલાવે છે

મારવાડ (ઉ.વ.૬૦)(રહ.રામદવનગર, વેલ ભાઇનો ુ વો, મોટરા) એ કોઇ

કારણસર તા.૧૧/૩/૧૫ બપોરનાં ૧/૪૫ વા યા પહલાં કોઇપણ સમયે પોતાના ઘર છતની પાઇપમાં
ુ પ ો બાંધી ગળે ફાંસો ખાઇ આ મહ યા કર હતી. આ

ગે ચાંદખેડા પોલીસે અક માતમોત ન ધી આ

ગેની તપાસ મ.સ.ઇ. ી કાંતીભાઇ નાઓ ચલાવે છે .
(ઇ.ચા.)નાયબ પોલીસ કિમશનર,
કં ોલ મ, અ’વાદ શહર.
પોલીસ કિમશનર વતી.
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