ં
જનસપક
અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૨૮/૧૨/૨૦૧૪ રિવવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી અને

ુ ગારધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૩૧૩૮/૧૪

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૪૮ કસ કર ૪૧ ય તઓને ઝડપી ૩૯૬ લીટર દશી
દા , ૬૮ બોટલ

લીશ દા , બે

ૂટર, ૧ મોટર સાયકલ અને ૧ કાર કબ

હઠળ ૧ કસ કર ૬ ય તઓને ઝડપી િપયા ૪૭,૩૨૫/- અને

ુ ગારનાં સાધનો કબ

તકદાર ના પગલાં હઠળ ઝડપાયાઃ-

ુ ગારધારા

કર હતી. તેમજ
કયા હતા.

સમાચાર યાદ નં.૩૧૩૯/૧૪

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

ો હ ૯૩

ુ લ ૧૧૮
ુ
જબ

ુ
જબ
૧૦ ય તઓની અટકાયત કર હતી.

ુ
નની
ફર યાદઃ

સમાચાર યાદ નં. ૩૧૪૦/૧૪

સેટલાઈટઃ હમીબહન મોહનભાઈ ભાટ (રહ.રામદવનગર, સેટલાઈટ) એ સેટલાઈટ પોલીસ ટશન ખાતે
ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૨૬/૧૨/૧૪ રાતના ૧૧/૦૦ વા યાના

ુ
માર
રામદવનગર પાણીની ટાંક પાસે

દશામાંના મં દર પાસે પોતાના કાકા સસરા જગદ શભાઈ ભાટ (ઉ.વ.૬૦) (રહ. રામદવનગર પાણીની ટાંક
પાસે દશામાંના મં દરમાં, રામદવનગર સેટલાઇટ) ને આરોપી (૧) રતીલાલ ધનાભાઈ રાઠોડ અને (૨)
ુ
નમ
ધનાભાઈ રાઠોડ (બ ે રહ. રામદવનગર સાથક ટાવર સામે સેટલાઈટ) એ ભેગા મળ “ ુ અ હયા
કમ

ુ છે ? અમારો સામાન ઉતારવાનો છે ” તેમ કહ ગડદાપા ુ નો માર માય હતો. આથી જગદ શભાઈ
વે

શર ર ઇ ઓ થતાં સારવાર માટ સોલા િસવીલ હો પીટલમાં દાખલ કરવામાં આ યા હતા.
દર યાન તા.૨૭/૧૨/૧૪ બપોરનાં ૩/૩૦ વાગે તેમ ુ

ૃ ુ િનપજ ું હ ુ. આ

યાં સારવાર

ુ
નાની
તપાસ પો.ઇ. ી

.એમ.પટલ ચલાવે છે .
િવ ાસઘાત અને છે તરપ ડ :ાઇમ

સમાચાર યાદ નં.૩૧૪૧/૧૪
ુ વો, તા.નડ યાદ,

ા ચઃ જય દપિસહ ફતેિસહ સોલંક (રહ.ગામ.અલી ા ગોરનો

તા.૨૭/૧૨/૧૪ નારોજ

ાઇમ ા ચ ખાતે ફ રયાદ નોધાવી છે તા.૧૫/૧૨/૧૪ બપોરના ૩/૦૦ વા યાના

ુ
માર
મોબાઈલ નંબર ૭૭૬૫૯૯૪૯૩૭ ના ધારક જય દપિસહને ફોન કર પોતે બક ઓફ બરોડા
ઓફ સમાથી બો ુ

.ખેડા) એ

અને “તમા ુ એટ એમ કાડ લોક થઇ ગયેલ અને ર

ુંબઇ હડ

શન રદ થઇ ગયેલ છે ” તેમ

કહ જય દપિસહને િવ ાસમા લઇ જય દપિસહ પાસેથી એ.ટ .એમ.કાડ નંબર તથા પીન નંબર મેળવી,
જય દપિસહના બે કના ખાતામાંથી

િપયા ૩૦,૦૦૦/- ઓનલાઇન

િવ ાસઘાત અને છે તરપ ડ કર છે . આ

ા ઝે શન કર

જય દપિસહ સાથે

ુ
નાની
તપાસ પો.ઇ. ી આર.બી.રાણા ચલાવે છે .
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અપહરણઃ-

સમાચાર યાદ નં. ૩૧૪૨/૧૪
ુ
વન
ગોપાલનગર િવભાગ-૧

ુ ય
મે

લેટ સામે ,સટઝેિવયસં લોયેલા હોલ પાસે મેમનગર) ને તા.૨૬/૧૨/૧૪ સાંજના ૫/૪૫ વા યાના

ુ
માર

ઘાટલોડ યાઃ

ુ
મનબહન
સોમાભાઇ દસાઇ (ઉ.વ.૧૭) (રહ. લાખણેચી

ઘાટલોડ યા પારસનગર પટલ ડર ન કથી આરોપી ફા
ઇલોરા પાસે આવેલ
લઈ ગયો છે . આ
ખાતે નોધાવી છે . આ

ુ ઉફ
ન

લો મોતીભાઇ રબાર (રહ. અજતા
ં

ુ
જરાત
હાઉિસગ બોડ સોલા) લલચાવી ફોસલાવી
ગેની ફર યાદ

રકમ કરવાના ઇરાદ ભગાડ

ુ
મનબહનના
િપતા સોમાભાઇ દસાઇએ ઘાટલોડ યા પોલીસ ટશન

ુ
નાની
તપાસ પો.ઇ. ી એસ.ડ ગઢવી ચલાવે છે .

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

2

