જનસંપક અધીકાર

ારા

પોલીસ કિમશનર ીની કચેર , અમદાવાદ શહર
ટલીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
કં ોલ મ ટલીફોન નંબર ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૨૫/૦૫/૨૦૧૬

ધ
ુ વાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા

ુ ગારધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૯૬૫/૧૬

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૨૫ કસ કર , ૧૭ ય તઓને ઝડપી, ૬૭ લીટર
દશી દા , ૩૧ બોટલ

લીશ દા અને ૧ મોટર સાયકલ કબ

કસ કર ૦૫ ય તઓને ઝડપી, રોકડ િપયા ૩૯૯૦/- અને

ક ુ હ ુ. તેમજ

ુ ગારનાં સાધનો કબ

તકદાર ના પગલાં હઠળ ઝડપાયાઃ-

ુ ગારધારા હઠળ ૦૨
કયા હતા.

સમાચાર યાદ નં.૯૬૬/૧૬

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

ોહ ૯૩

જ
ુ બ ુલ

જ
ુ બ ૦૭ ય તઓની અને પાસા હઠળ ૦૧

ય તની અટકાયત કર હતી.
છે તરપ ડ ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૯૬૭/૧૬

મણીનગર :- (૧)

સ ાભાઇ

હલાદભાઇ ચૌધર (ઉ.વ.૩૮) (રહ.િશ પ એપાટમે ટ, જગાભાઇ

પાક, મણીનગર) એ તા.૨૪/૫/૧૬ નારોજ મણીનગર પોલીસ
તા.૨૪/૧૧/૨૦૧૪ થી આજદ ન
દર

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક

ધ
ુ ીનાં સમયગાળા દર યાન આરોપી (૧) વગતારામ શૈષરામ

(રહ.ત ળયાની પોળ, દર યા રુ ) (૨) ગોિવદલાલ જોરારામ દર

ટડ યમ રોડ, મોટરા) નાઓએ
લોનની રકમ પરત નહ

કુ વી,

સ ાભાઇની બકમાંથી

ુલ

(રહ. દ
ં ૃ ાવન રસીડ સી, મોટરા

િપયા ૪૩,૦૦,૦૦૦/- ની લોન મેળવી,

સ ાભાઇની બક સાથે િવ ાસઘાત અને છેતરપ ડ કર છે . આ

ન
ુ ાની

તપાસ પો.સ.ઈ. ી ક.વી.બાર યા ચલાવે છે .
(૨)

દવરાજિસહ અ તિસહ અટા લયા (ઉ.વ.૪૧) (રહ.સારથી કો પલે , રાધાવ લભ મં દર પાછળ,

મણીનગર) એ તા.૨૪/૫/૧૬ નારોજ મણીનગર પોલીસ
તા.૧૮/૭/૨૦૦૯ થી તા.૨૩/૪/૨૦૧૨
શાહ (૨) પા લબહન રિતલાલ શાહ (૩)
દવાશીષ

ધ
ુ ીનાં સમયગાળા દર યાન આરોપી (૧) ભરતભાઇ રિતલાલ
ૃ તેશભાઇ ભરતભાઇ શાહ (તમામ રહ. શાંિત એપાટમે ટ,

ુ લ પાસે, બોડકદવ) એ ભેગામળ દવરાજિસહને િવ ાસમાં લઇ ધંધાનાં િવકાસ અથ

િપયા ૧૫,૨૯,૫૦૦/- મેળવી, પરત િપયા નહ
કર છે . આ

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક

ુલ

કુ વી, દવરાજિસહ સાથે િવ ાસઘાત અને છે તરપ ડ

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી ક.વી.બાર યા ચલાવે છે .
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ઘરફોડઃરામોલ :

સમાચાર યાદ નં.૯૬૮/૧૬
કુ શભાઇ

ખ
ુ રાજભાઇ મેવાડા (રહ. વામીનારાયણ પાક, િનગમ રોડ, ઘોડાસર, વટવા) એ

રામોલ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૨૩/૫/૧૬ રાતનાં ૧૦/૦૦ થી તા.૨૪/૫/૧૬
સવારનાં ૮/૪૫ વા યા દર યાન વ ાલ રતન ર
ુ ા ગામ સામે, િશવદશન કો પલે માં આવેલ રામદવ
કરાણા ટોસ નામની પોતાની ુ કાન ુ ં શટર
કર યાણાની અલગ-અલગ ચીજ-વ
મતાની ચોર કર લઇ ગઇ છે. આ
દાઝી જતાં

ુ કર , અ ણી ય ત ુ કાનમાં

ુઓ અને રોકડ

િપયા ૨૪,૦૦૦/- મળ

વેશ કર ,
ુલ

ુ ક ાનમાંથી

િપયા ૬૫,૧૧૩/-

ન
ુ ાની તપાસ પો.ઇ. ી ડ .એમ.ચૌહાણ ચલાવે છે .

ૃ ુ:

સમાચાર યાદ નં.૯૬૯/૧૬

ઓઢવ : આશાબેન વા/ઓ અિ નભાઇ

હડ યલ (ઉ.વ.૩૧)(રહ,હ મ
ુ ાનનગર ગીતા ગૌર

સીનેમા

પાછળ, ઓઢવ) તથા અ ીનભાઇ મગનભાઇ હડ યલ (ઉ.વ.૩૫) નાઓ તા.૨૩/૫/૧૬ રાતના ૧૧/૩૦
વા યાના
કયા હતા.

મ
ુ ાર પોતાના ઘર ગંભીર ર તે દાઝી જતાં સારવાર અથ બંનેને િસવીલ હો પીટલમાં દાખલ
યાં સારવાર દર યાન આશાબહન ુ ં તા.૨૪/૫/૧૬ રાતનાં ૦૦/૩૦ વાગે તેમજ

અ ીનભાઇ ુ ં તા.૨૪/૫/૧૬ બપોરનાં ૪/૧૫ વાગે
મોત નોધી, આ

ગેની તપાસ મ.સ.ઇ. ી

ૃ ુ િનપ

ુ છે . આ

ગે ઓઢવ પોલીસે અક માત

ક
ુ શિસહ જગ પિસહ ચલાવે છે.

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