જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૦૮/૦૮/૨૦૧૬ સોમવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા

ુ ગારધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૪૪૬/૧૬

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૨૯ કસ કર , ૨૨ ય તઓને ઝડપી ૬૩ લીટર દશી
દા , ૦૬ બોટલ

લીશ દા , ૪૦ વૉટર ઇ લીશ દા

અને ૧૧ બયર ટ ન કબ

કયા હતા. તેમજ

ુ ગાર ધારા હઠળ ૦૬ કસ કર ૩૦ ય તઓને ઝડપી રોકડ િપયા ૨૮,૩૩૦/- અને
કબ

ુ ગારના સાધનો

કયા હતા.

તકદાર ના પગલાં હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૪૪૭/૧૬

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

ોહ .૯૩

જ
ુ બ ુલ

જ
ુ બ ૦૪ ય તઓની અને પાસા હઠળ ૦૧ ય તની અટકાયત કર

હતી.
અપહરણની ફર યાદઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૪૪૮/૧૬

ઓઢવ : ઓમ કાશ લ મણભાઇ

ુ તા (રહ,અમરતભાઇની ચાલી, ભગવતીનગર િસગરવા ઓઢવ) એ

તા.૭/૮/૧૬ નારોજ ઓઢવ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૫/૮/૧૬ સાંજના ૬/૦૦
વા યાનાં

મ
ુ ાર ઘર ન કથી પોતાની સાડા

લઇ ગઇ છે. આ

ણ વષ

ુ ી િપ ક ને કોઇ અ ણી ય ત અપહરણ કર

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી વી.એન.ચૌધર ચલાવે છે .

સોનાનો દોરો ખચી તોડ લઇ ગયા :મણીનગર : ર ટાબહન

સમાચાર યાદ નં.૧૪૪૯/૧૬

રુ શભાઇ પટલ (ઉ.વ.૪૫)(રહ.જવાહર

જવાહરચોક, મણીનગર) તા.૭/૮/૧૬ ના કલાક ૮/૩૦ વા યાના
થઇ ર ા હતા યાર એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે

લેટ, ર ુ

હોલની બા ુ માં,

મ
ુ ાર ઘર ન ક થી ચાલતાં પસાર

ુ ષ (૨૫ થી ૩૦ વષ આશરાનાં) ર ટાબહનનાં

ગળામાંથી સોનાનો દોરો કમત િપયા ૩૦,૦૦૦/- ખચી તોડ લઇ નાસી ગયા હતા. આ
ર ટાબહન પટલે મણીનગર પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ

ગેની ફર યાદ

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી એમ.એન.

તેજોજ ચલાવે છે .
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િવ ાસઘાત અને છે તરપ ડ :ાઇમ ા ચ : જય દપભાઇ તપન ુ મારસે ન

સમાચાર યાદ નં.૧૪૫૦/૧૬
ુ તા (ઉ.વ.૨૮)(રહ.નાનો બારોટવાસ, પરબડ અને થલતે જ

પો ટ ઓ ફસ પાસે, થલતેજ) એ તા.૭/૮/૧૬ નારોજ ાઇમ ા ચ ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક ફ આ
ુ ર/
૨૦૧૫ થી આજ દન

ધ
ુ ીનાં સમયગાળા દર યાન મોબાઈલ ફોન તથા ઈ ટરનેટનાં મા યમથી આરોપી

(૧) careejet.com નામની અમદાવાદની એજ સી (૨) મો.નં.૯૧૦૪૧૭૦૬૨૬ – ૯૮૯૧૮૫૪૯૫૨ ૮૭૩૫૮૩૭૪૨૬ – ૭૬૨૨૯૯૨૪૧૫ – ૯૧૦૪૧૭૦૬૧૧ તથા ૯૧૦૪૧૭૦૬૭૪ ના ધારકો (૩) બે ક ઓફ
બરોડા, મણીનગર શાખામાં ખાતા નં.૦૩૩૨૦૧૦૦૦૨૦૮૦૬ નો ધારક
એસ.બી.આઈ. બક ખાતા નંબર ૨૦૧૦૪૮૭૮૯૯૯ ના ધારક

દપ એસ. જય વાલ (૪)

દપગીર એસ. ગો વામી અને તે મના

મળતીયા ઇસમોએ ભે ગામળ જયદ પભાઇના િમ ને ફોન કર નોકર આપવાની લાલચ આપી નોકર
આપવાના
પણ ચા

ુ દા

ુ દા ખચ પેટ નાણાં મેળવી ુ લ િપયા ૨,૯૪,૧૧૯/- તે મજ નાણાં પરત મે ળવવા માટનો

મે ળવી નાણાં ક નોકર નહ આપી છે તરપ ડ અને િવ ાસઘાત કય છે . આ

પો.ઈ. ી વી.ક.ખાંટ, ાઇમ

ન
ુ ાની તપાસ

ા ચ નાઓ ચલાવે છે .

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