જનસં પક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૦૩/૧૦/૨૦૧૭ મં ગળવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર

નશાબં ધી તથા

ુ ગારધારા હઠળ ઝડપાયા :-

સમાચાર યાદ નં.૧૯૯૪/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબં ધી ધારા હઠળ ૫૫ કસ કર , ૫૦ ય તઓને ઝડપી, ૬૭૬ લીટર
દશી દા , ૧૩૫૨ બોટલ

લીશ દા , ૨૭૦ વૉટર

લીશ દા , ૧૪૪ બીયરટ ન ૦૨ એ ટ વા, ૦૧

મોટર સાયકલ અને ૦૧ કાર કબ

કર હતી. તેમજ

ુ ગારધારા હઠળ ૦૨ કસ કર , ૨૧ ય તઓને

ઝડપી રોકડ િપયા ૧૯૦૦/- અને

ુ ગારનાં સાધનો કબ

કયા હતા.

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૯૯૫/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુ લ ૧૧૭ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ ૯૩

ુ જબ

ુ જબ ૦૯ ય તઓની અટકાયત કર

હતી.

િવ ાસઘાત અને છે તરપ ડ :-

સમાચાર યાદ નં.૧૯૯૬/૧૭

ાઇમ ા ચ :- રમેશભાઈ વેલાભાઈ ચૌધર (ઉ.વ.૫૩)(રહ,ગામ:-અમર ુ રા(ખરણા), તા.માણસા,
.ગાં ધીનગર) એ તા.૦૨/૧૦/૧૭ નારોજ
તા.૦૨/૧૦/૧૭

ાઇમ ા ચ ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક સને-૨૦૧૪ થી

ુ ધીનાં સમયગાળા દર યાન આરોપી (૧) જગદ શભાઈ જોઈતારામ પટલ (૨)

અિ નભાઈ રામાભાઈ પટલ (૩)

ુ ભાઇ પટલ ( ણેય ઓફ સ:- કાયલી ક, ૧૦૧, ૧૦૨, આલીન

કો પલે , અજ ટા કોમશ યલ સે ટરની બા ુ માં, ઈ કમટ , આ મ રોડ) (૪) મહ ભાઇ મણાભાઇ
ચૌધર (રહ,ગામ:-બદ ુ રા, તા.માણસા,
બદ ુ રા, તા.માણસા,

.ગાં ધીનગર) (૫) ભાવનાબેન મણાભાઇ ચૌધર (રહ,ગામ:-

.ગાં ધીનગર) ભેગામળ રમેશભાઇ પાસેથી પૈસા પડાવવા સા

ભાવનાબેનના લ ન રમેશભાઇના નાના ભાઇ દશરથભાઇ સાથે કરવા ુ ન
“ ુ લકણ મ ુ ર

ુ ષણ” ના નામનો બનાવટ પાસપોટ બનાવી,

ઘડ ,

કર , ભાવનાબેનનો

બનાવટ પાસપોટ આધાર િવઝા

મેળવી, ભાવનાબેનને ગેરકાયદસર ર તે અમેર કા ખાતે મોકલી આપી, રમેશભાઇને
નાં ખવાની ધમક ઓ આપી તેમની પાસેથી રોકડા

કાવત

નથી માર

પીયા ૫,૫૦,૦૦૦/- મેળવી લઇ તેમજ તેઓની

પોણા બે વીઘા જમીન જોઈતારામ પટલના નામે દ તાવેજ કરાવી લઇ, રમેશભાઇ સાથે િવ ાસઘાત
અને છે તરપ ડ કર છે . આ

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી એ.પી.ચૌધર ચલાવે છે .
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ઘાટલોડ યા :- રમેશભાઇ માધવલાલ શાહ (ઉ.વ.૬૧)(રહ,ર નદ પ ટાવર અ ુ ન ટાવર ની બા ુ મા
ઘાટલોડ યા) એ તા.૦૨/૧૦/૧૭ નારોજ ઘાટલોડ યા પોલીસ
એિ લ/૨૦૧૭ થી તા.૧૫/૦૯/૧૭
બી

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક

ુ ધીનાં સમયગાળા દર યાન આરોપી

સાગર તોએ ભેગામળ રમેશભાઇ ના

ુ

ુ િનલ શમા અને તેના

અ ત ને બે કમાં નોકર આપવાની લાલચ આપી,

રમેશભાઇ સાથે મોબાઇલ તેમજ મેસેજથી વાત કર ,

ુ દા- ુ દા એકાઉ ટમાં ુ લ પીયા ૨,૦૮,૦૫૦/-

ભરાવી, તમામ રકમ મેળવી લઇ, રમેશભાઇ સાથે િવ ાસઘાત અને છે તરપ ડ કર છે . આ

ુ નાની

તપાસ પો.સ.ઇ. ી બી.ડ .વાઘેલા ચલાવે છે .

ઘરફોડ ચોર :-

સમાચાર યાદ નં.૧૯૯૭/૧૭

.આઇ.ડ .સી.વટવા : સં તોષ ુ માર ખેમરાજ િમ ા (ઉ.વ.૪૧)(રહ, ી

રો-હાઉસ પી.એફ.હાઈ ુ લ

ની પાસે િવ લનગર નો ટકરો જશોદાનગર) એ તા.૦૨/૧૦/૧૭ નારોજ

.આઇ.ડ .સી.વટવા પોલીસ

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૨૫/૦૯/૧૭ ના કલાક ૪/૦૦ થી તા.૦૨/૧૦/૧૭ ના કલાક
૬/૦૦ વા યા દર યાન પોતાના મકાનના

ુ ય દરવા

ુ ં તા

તોડ , અ ણી ય ત ઘરમાં

કર , િતજોર માં થી સોના-ચાં દ ના દાગીના અને રોકડ િપયા મળ
કર લઇ ગઇ છે . આ

વેશ

ુ લ િપયા ૬૬,૦૦૦/- મતાની ચોર

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી વી.એન.વાઘેલા ચલાવે છે .

સોનાનો દોરો ખચી તોડ લઇ ગયા :-

સમાચાર યાદ નં.૧૯૯૮/૧૭

વટવા : દ યાબેન વા/ઓ નર ભાઇ ફતવાણી (ઉ.વ.૩૫)(રહ,સ ાટનગર ઇસન ુ ર વટવા) એ
તા.૦૨/૦૯/૧૭ નારોજ વટવા પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૨૧/૦૮/૧૭ બપોરના
૨/૧૫ વા યાનાં

ુ માર ઘોડાસર થી

ઉપર પોતાની મે

ો

આવેલ

ુ

ૃ િત મંદ ર તરફ જતા રોડ ઉપર

ી

બં લોઝની સામે રોડ

હ લર ગાડ ચલાવી પસાર થઇ ર ા હતા દર યાન મોટર સાયકલ ઉપર

ુ ષે દ યાબેનનાં ગળામાં થી પડલ સાથેનો સોનાનો દોરો કમત પીયા ૪૮,૦૦૦/- મતાનો

ખચી તોડ લઇ નાસી ગયો હતો. આ

ચોથા માળે થી પડ જતાં
ચાંદખેડા :

કાશચં દ

મશાન રોડ ચાં દખેડા.

ૃ

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી ુ મર સાહબ નાઓ ચલાવે છે .

ુ :-

સમાચાર યાદ નં.૧૯૯૯/૧૭

ુ ધીયા ડડોર (ઉ.વ.૧૯)(રહ,ઓમકાર લોટસની નવી બનતી સાઇ ્ પર,
ૂ ળ વતન:- આસપરાગામ નલીયા ફળ

ુ તા:-ચીખલી

:- ુ ંગર ુ ર રાજ થાન)

તા.૦૨/૧૦/૧૭ ના કલાક ૯/૫૦ વા યા પહલા કોઇપણ સમયે ઓમકાર લોટસની નવી બનતી સાઇટ
ના “બી”

લોકના ચોથા માળે કામ કરતા હતા દર યાન અચાનક નીચે જમીન ઉપર પડ જતાં,

માથામાં તેમજ શર ર ગં ભીર ઇ ઓ થતા, તેમ ુ ં થળ ઉપર
પોલીસે અક માત મોત ન ધી, આ

ગેની તપાસ મ.સ.ઈ. ી મ ુ

ૃ

ુ િનપ
કા

ુ હ ુ. આ

ગે ચાં દખેડા

ચલાવે છે .
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આ મહ યા :-

સમાચાર યાદ નં.૨૦૦૦/૧૭

રામોલ : મમતાબેન ડો/ઓ મહશભાઈ પાલ (ઉ.વ.૨૮)(રહ,સોમનાથ સોસાયટ , િવભાગ-૨,
આર.ટ .ઓ.રોડ વ ાલ) એ ટટ-૨ ની પર

ુ

ામાં નાપાસ થયેલ હોઇ,

થી મનમા લાગી આવતા

તા.૦૧/૧૦/૧૭ રાતના ૯/૩૦ થી તા.૦૨/૧૦/૧૭ નાં કલાક ૬/૦૦

ુ ધીનાં સમયગાળા દર યાન

કોઇપણ સમયે પોતાના ઘર પોતાની
કર લીધી છે . આ

તે પં ખામાં નાયલોન ની દોર બાં ધી ગળે ફાંસો ખાઈ આ મહ યા

ગે રામોલ પોલીસે અક માત મોત ન ધી, આ

ગેની તપાસ પો.સ.ઈ. ી

પી.ડ .સોલં ક ચલાવે છે .
નાયબ પોલીસ કિમશનર,
કં ોલ મ, અ’વાદ શહર.
પોલીસ કિમશનર વતી.
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