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.૩૦/૦૯/૨૦૧૭ શિનવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર

નશાબં ધી અને

ુ ગારધારા હઠળ ઝડપાયા :-

સમાચાર યાદ નં.૧૯૭૧/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબં ધી ધારા હઠળ ૬૬ કસ કર , ૪૬ ય તઓને ઝડપી, ૮૬ લીટર
દશી દા , ૯૧ બોટલ

લીશ દા અને ૨૫૧ બીયરટ ન કબ

કયા હતા. તેમજ

કસ કર , ૦૩ ય તઓને ઝડપી, રોકડ િપયા ૩,૩૫૦/- અને

ુ ગારધારા હઠળ ૦૨

ુ ગારનાં સાધનો કબ

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

કયા હતા.

સમાચાર યાદ નં.૧૯૭૨/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુ લ ૧૪૧ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ ૯૩

ુ જબ

ુ જબ ૩૦ ય તઓની અટકાયત કર

હતી.

િવ ાસઘાત અને છે તરપ ડ :ાઇમ ા ચ :

કાશભાઇ નવીનચં શાહ (ઉ.વ.૭૮)(રહ,

પાછળ, નવરં ગ ુ રા) એ
થી આજદ ન
(વેદ કાશ)

સમાચાર યાદ નં.૧૯૭૩/૧૭
કાશ બં ગલો, નવરંગ ુ રા પો ટ ઓફ સની

ાઇમ ા ચ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક

ુ આર /૨૦૧૭

ુ ધીનાં સમયગાળા દર યાન આરોપી (૧) એ.ક. મહતા (૨) ભટનાગર (૩) સી.એલ.વમા
(૪)

વેદ કાશ

(૫)

આકાશ

ન

(૬)

રમેશિસગ

તથા

ઇ-મેલ

આઇ.ડ .

akashjain.rbifundmanager@gmail.com તથા rameshsgbicdep@gmail.com ના ધારકો તથા બક
એકાઉ ટ ધારકોએ ભેગામળ
પરત મેળવવા

કાશભાઇની HDFC પોલીસીઓ બાબતે તેમણે પોલીસીઓમાં ભરલ ફંડ

ગે લોભામણી લાલચ આપી,

તથા બક ઓફ ઇ ડ યાના બનાવટ
એકાઉ ટોમાં અલગ-અલગ
ઉપાડ લઇ

કાશભાઇને િવ ાસમાં લઇ ર ઝવ બક ઓફ ઇ ડ યા

લેટરો ઇ-મેલ મારફતે મોકલી આપી, અલગ-અલગ બક

ોસીજરના બહાને ુ લ પીયા ૭,૭૬,૮૨૮/-ભરાવી આ રકમ આરોપીઓએ

કાશભાઇ સાથે િવ ાસઘાત અને છે તરપ ડ કર છે . આ

ુ નાની તપાસ પો.ઇ. ી

.એસ.ગેડમ ચલાવે છે .

ઘરફોડ ચોર :-

સમાચાર યાદ નં.૧૯૭૪/૧૭

નરોડા : ડ પલબેન

નેશભાઇ

ાહમણીયા (ઉ.વ.૩૨)(રહ, હલાદપાક રસીડ સી રાઘવ રસીડ સી

પાસે નરોડા) એ નરોડા પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૨૯/૦૯/૧૭ બપોરના ૩/૩૦
થી સાં જનાં ૭/૦૦ વા યા દર યાન પોતાના ઘરના દરવા
વેશ કર , િતજોર માં થી સોના-ચાં દ ના દાગીના કમત
૧૦,૦૦૦/- મળ
પો.સ.ઇ. ી

ુલ

ુ ં તા

તોડ , અ ણી

ય ત ઘરમાં

પીયા ૮૩,૨૦૦/- તથા રોકડા

પીયા ૯૩,૨૦૦/- મતાની ચોર કર લઇ ગઇ છે . આ

પીયા

ુ નાની તપાસ

.ડ .પરમાર ચલાવે છે .

1

સોનાનો દોરો ખચી તોડ લઇ ગયા :-

સમાચાર યાદ નં.૧૯૭૫/૧૭

ચાંદખેડા : રખાબેન રમેશભાઇ ચૌહાણ (ઉ.વ.૫૨)(રહ,સાિન ય ફલેટ, પલ-૧૦૦ ની બા ુ માં

ાગડ

રોડ સાબરમતી) તા.૨૧/૦૯/૧૭ રાતના ૮/૦૦ વા યાનાં

ાગડ

ુ માર ચાં દખેડા, ગાં ઠ યા રથથી

જતા રોડ ઉપર પરમે ર-૬ ની સામેના ચાર ર તા પાસેથી પસાર થઇ ર ા હતા દર યાન એક મોટર
સાયકલ ઉપર આવેલ બે

ુ ષ રખાબેનનાં ગળામાં થી સોનાનો દોરો કમત

તોડ લઇ નાસી ગયા હતા. આ
પોલીસ ટશન ખાતે ન ધાવી છે આ

ી

માળે થી પડ જતાં

ૃ

િપયા ૩૬,૦૦૦/- ખચી

ુ નાની ફર યાદ રખાબેન ચૌહાણે તા.૨૯/૯/૧૭ નારોજ ચાં દખેડા
ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી એચ.બી.ચાવડા ચલાવે છે .

ુ :-

સમાચાર યાદ નં.૧૯૭૬/૧૭

સરખેજ : રાકશભાઈ ચં પાભાઈ તાવીયાડ(ઉ.વ.૨૦)(રહ,શીવાલીક સ યમેવ બોપલચાર ર તા
તા.૨૯/૦૯/૧૭ સવારના ૮/૦૦ વા યાનાં

ુ માર શીવાલીક સ યમેવ કોમશ યલના

સે ટ ગનો સામાન ભેગો કરતા હતા દર યાન તેઓનો પગ લપસી જતાં,

ી

બલી)
ી

માળે

માળે થી નીચે પડતાં

શર ર ગં ભીર ઇ ઓ થતાં, સારવાર અથ તેમને સોલા સીવીલ હો પીટલ ખાતે દાખલ કયા હતા
સારવાર દર યાન બપોરનાં ૪/૦૦ વાગે ફરજ પરના ડો. ી એ રાકશભાઇને
ગે સરખેજ પોલીસે અક માત મોત ન ધી, આ

ૃત

યાં

હર કયા હતા. આ

ગેની તપાસ હ.કો. હતે િસહ મ ુ ભા ચલાવે છે .

આ મહ યા :-

સમાચાર યાદ નં.૧૯૭૭/૧૭

ર વર ટ (વે ટ) : ઇ રભાઇ સાભાઇ પરમાર (ઉ.વ.૭૫)(રહ,આરા ય હો સ, નેહ લાઝા રોડ, અથ
ુ લની સામે, ચાં દખેડા) એ કોઇ અગ ય કારણસર તા.૨૯/૦૯/૨૦૧૭ ના કલાક ૦૭/૫૦ વા યા
પહલા કોઇપણ સમયે સાબરમતી નદ ના ર વર ટ

ૂવ

કનાર રિવવાર બઝાર પાછળ એ લસ ીજ

તથા સરદાર જ વ ચે આવેલ વોક-વે ની નીચે નદ માં પડ
ગે ર વર ટ વે ટ પોલીસે અક માત મોત ન ધી, આ

ુ બી જઇ આ મહ યા કર લીધી છે . આ
ગેની તપાસ હ.કો. ી જગદ શચ

આ મારામ ચલાવે છે .

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