જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૨૫/૦૯/૨૦૧૬ રિવવાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા

ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૭૫૩/૧૬

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૩૨ કસ કર , ૨૬ ય તઓને ઝડપી ૧૪૧ લીટર
દશી દા , ૫ બોટલ

લીશ દા અને ૧

ય તને ઝડપી િપયા ૫૮૦/- અને

ટ
ૂ ર કબ

ક ુ હ ુ. તેમજ

ુ ગારના સાધનો કબ

ુ ગાર ધારા હઠળ ૧ કસ કર ૧

કયા હતા.

તકદાર ના પગલાં હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૭૫૪/૧૬

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

ોહ .૯૩

જ
ુ બ ૭ ય તઓની અટકાયત કર હતી.

અપહરણની ફર યાદઃખોખરાઃ અચનાબહન
પોલીસ

સમાચાર યાદ નં.૧૭૫૫/૧૬
રુ શભાઈ કરં

(મારવાડ ) (રહ. લાલભાઈ સે ટરની સામે ખોખરા) એ ખોખરા

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૨૩/૯/૧૬ બપોરના ૩/૦૦ વા યાના

ન કથી પોતાની

જ
ુ બ ુલ

ુ ી ઈશા (ઉ.વ.૧૪) ને અ ણી

મ
ુ ાર ઘર

ય ત અપહરણ કર લઈ ગઈ છે . આ

ન
ુ ાની

તપાસ પો.ઈ. ી ડ .એમ.ચૌહાણ ચલાવે છે.

શાહ બાગઃ પાયલબહન કલાશભાઇ મહરાણીયા (ઉ.વ.૧૭) (રહ. ખોડ દાસની ચાલી
બા ુ માં અસારવા શાહ બાગ) ને તા.૯/૯/૧૬ કલાક ૯/૧૫ વા યાના

ીનસીટ

લેટની

મ
ુ ાર ઘર ન કથી આરોપી

િવવેક ઉફ િવનાયક યામલાલ ભાવસાર (મરાઠ ) (રહ. રામચ

કોલોની મેધાણીનગર) લ ન કરવાની

લાલચ આપી લલચાવી ફોસલાવી ભગાડ લઈ ગયો છે . આ

ગેની ફર યાદ પાયલબહનની માતા

ણાબહન મહરાણીયાએ તા.૨૪/૯/૧૬ નારોજ શાહ બાગ પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી છે. આ

ન
ુ ાની

તપાસ પો.ઇ. ી ક ક દસાઇ ચલાવે છે .
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છે તરપ ડ કર બળા કારની ફર યાદઃનારણ રુ ાઃ

સમાચાર યાદ નં.૧૭૫૬/૧૬

બાવાડ િવ તારમાં રહતી ૨૯ વષની

વ
ુ તીએ તા.૨૪/૯/૧૬ નારોજ નારણ ર
ુ ા પોલીસ

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૧૯/૭/૧૫ થી તા.૮/૮/૧૬
આરોપી

ક ત ઉફ અ

બંક મભાઈ પર ખ (રહ.

ધ
ુ ીના સમયગાળા દર યાન

ભ
ુ લ મી એપાટમે ટ નારણ રુ ા)

વ
ુ તીને લ ન

કરવાની લાલચ આપી લલચાવી ફોસલાવી નારણ રુ ા એ.ઈ.સી. ચાર ર તા પાસે વામીનારાયણ એવ
લેટ ખાતે બોલાવી

વ
ુ તીની મર

િવ ધ શર ર સંબધ
ં બાં યો હતો, યાર બાદ

બોલી લ ન નહ કર છે તરપ ડ કર છે . આ

ુ

તીવાચક શ દો

ન
ુ ાની તપાસ મદદનીશ પોલીસ કિમશનર

ી બી.

ડવીઝન ચલાવે છે .

બળા કારની ફર યાદઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૭૫૭/૧૬

એલીસ ીજઃ ચાંદખેડા િવ તારમાં રહતી ૨૦ વષની

વ
ુ તીએ તા.૨૪/૯/૧૬ નારોજ એલીસ ીજ

પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક આજથી બે માસ થી તા.૨૨/૮/૧૬ ના સમયગાળા દર યાન
આરોપી

દ પ નર િસહ રાઠોડ (રહ.ગામ

કરવાની લાલચ આપી એલીસ ીજ
શર ર સંબધ
ં બાંધી, અભ

વીડ યો

ુ

ર તા કુ ો લાડ ુ

જ
ુ રાત કોલેજ સામે

લો નાગોર રાજ થાન) એ લ ન

રાટ હોટલ ખાતે

વ
ુ તીની મર

િવ ધ

લીપ ઉતાર બદનામ કરવાની ઘમક આપી હતી. આ

ન
ુ ાની

તપાસ પો.ઇ. ી બી એસ રબાર ચલાવે છે .

િવ ાસઘાત અને છે તરપ ડ :-

સમાચાર યાદ નં.૧૭૫૮/૧૬

નવરં ગ રુ ાઃ શૈલે િસહ ભાવિસહ વાઘેલા ઉ.વ.૩૭, રહ,

ખ
ુ બંગલો િવ ષ
ુ ા બંગલો રોડ બોપલ

મ
ુ ા

તા.૨૪/૯/૧૬ નારોજ નવરં ગ રુ ા પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક મે-૨૦૧૬ થી ઓગ ટ૨૦૧૬ દર યાન આરોપી (૧) ઓમ કોપ રશન

કંપનીના

ોપરાઇટર ર ટા અ તપાલ ધાલીવાલ (રહ.

વાતી-૪,આઇ.ઓ.સી.રોડ ચાંદખેડા (૨) અમરતપાલ ધાલીવાલ (૩) લખવી દર કોપ રશન કં પનીના
ોપરાઇટર સતપાલસ ગ ધાલીવાલ (રહ. જયદ પ સોસાયટ િવસત માતાના મંદ ર પાસે ચાંદખેડા) (૪)
ુ પાલસ ગ ધાલીવાલએ ભેગા મળ પંચવટ પાંચ ર તા પાસે થડ આઇ કો લે
ખાતે ઓમ કોપ રશન તથા કોપ રશનના
કામકાજ િનયમ

ોપરાઇટર નાઓએ

જ
ુ બ નહ કર ઓમ કોપ રશન નાઓએ

ઓફ સ ૨૦૭,૨૦૮,

ાહક પાસેથી ઓનલાઇન ર કવર

ું

ાહક પાસેથી કંપનીના નામથી ગાડ ઓ સીઝ

કર કંપનીના નામની ખોટ સહ ઓ કર ટ .ટ .ઓ.ફોમ ઉપર ગાડ માલીકની ખોટ સહ ઓ કર ગાડ ઓ
આર.ટ .ઓ.માં કંપનીની HPA- ક સલ કરાવી અ યના નામે ા સફર કરાવી તેમજ તેઓને કંપની તરફથી
લોન ર વર
૧૯,૦૫,૦૮૦/-

અથ આપેલ પહ ચો પૈક

૧૬ પહ ચો

ાહકોને આપી તેઓ પાસેથી

ાહકો પાસેથી મેળવી લઇ તથા લખવ દર કોપ રશન નાઓએ લોન

િપયા ૨,૯૪,૫૦૦/- પોતાના બક એકાઉ ટમાં જમા કરાવી તે પૈક

ુલ

િપયા

ાહકો પાસેથી

િપયા ૪૭,૦૦૦/- કંપનીમાં જમા

કરાવી બક ના પીયા જમા નહ કરાવી શૈલે િસહ વાઘેલા સાથે િવ ાસઘાત અને છે તરપ ડ કર છે . આ
ન
ુ ાની તપાસ પો.ઇ. ી આર.વી. દસાઇ ચલાવે છે .
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મેઘાણીનગરઃ બનાદવી ભરતિસહ રાઠોડ (રહ. જય બે સોસાયટ િવભાગ-૨ ભાગવ રોડ મેઘાણીનગર)
એ મેઘાણીનગર પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૨૪/૯/૧૬ લાક ૧૨/૧૫ થી ૧૨/૪૫
વા યા દર યાન (ઉ.વ.૧૮ થી ૨૨ વષના આશરાના) બે ઈસમોએ બનાદવી રાઠોડ પાસે આવી અમાર
સોનાના દાગીના ખર દવાના છે જવેલ સની

ુ કાન જોયેલ નથી તેમ કહ

સોનાના દાગીના પેટ િપયા ૫૦.૦૦૦/- આપવાની લાલચ આપી મે કો
સામે બોલાવી દાગીના આપી
મંગળ ુ
બદલે

અને સોનાની

ુ ી મળ

ઓ અને પૈસા લઇ

બનાદવી રાઠોડને પહરલ

ીજ રાય રુ ા ભ યા હાઉસની

ઓ તેમ કહ બીનાબહનને પહરલ સોના ુ

ુ લ િપયા ૩૮.૦૦૦/- મ ાના દાગીના લઇ જઇ િપયા ૫૦,૦૦૦ ના

માલમાં બાંધેલ સફદ કગળોના બંડ લ પૈસા છે તેમ કહ

છે તરપ ડ કર પલાયન થઈ ગયા હતા. આ

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઇ.

આ મહ યાઃ-

બનાબહનને આપી િવ ાઘત કર
ી ક.પી.તરટ યા ચલાવે છે .

સમાચાર યાદ નં. ૧૭૫૯/૧૬

વેજલ રુ ઃ ભારતીબહન ડો/ઓફ

ઠાભાઇ

મ
ુ ાણ (ઉ.વ.૧૭) (રહ. સોમે રનગર િવભાગ-૧

ુ તાનગર

વાસણા) ને તેની માતાએ ઘરના કામ બાબતે ઠપકો આપતા મનમા લાગી આવતા તા.૨૩/૯/૧૬
સાંજના ૭/૦૦ વા યાના
વા.સા.હો પીટલમાં દાખલ
ભારતીબહન ુ

મ
ુ ાર પોતાના ઘર

ડર ાઉ ડ પાણીની ટાક માં પડ જતા સારવાર માટ

કરવામાં આ યા હતા, જયાં તા.૨૪/૯/૧૬ કલાક

ૃ ુ િનપજ ુ ં હ .ુ આ

૦૦/૪૫ વા યે

ગે વેજલ ર
ુ પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ગેની તપાસ

પો.સ.ઇ. ી વી.એમ.દસાઇ ચલાવે છે.

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