ં
જનસપક
અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૧૨/૨/૨૦૧૫

ુ વાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી ધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૩૦૨/૧૫

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૨૨ કસ કર , ૨૧ ય તઓને ઝડપી, ૪૫૫ લીટર
દશી દા અને ૧ કાર કબ

કર હતી.

તકદાર ના પગલાં હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૩૦૩/૧૫

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

ોહ ૯૩

ુ
જબ

ુલ

ુ
જબ
૧૪ ય તઓની અટકાયત કર હતી.

અપહરણઃ-

સમાચાર યાદ નં.૩૦૪/૧૫

શાહ બાગઃ રિતલાલ ભલાભાઇ લાલ ભાઇ પરમાર (રહ. મા ુ ભાઇ ની ચાલી ગરધરનગર
શાહ બાગ) એ તા.૧૧/૨/૧૫ નારોજ શાહ બાગ પોલીસ
તા.૭/૨/૧૫ સાંજના ૭/૩૦ વા યાના

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક

માર
ુ
ઘર ન કથી પોતાની

અ ણી ય ત અપહરણ કર લઈ ગઈ છે . આ

ીજ નીચે

ુ ી આરતી બહન (ઉ.વ.૧૭) ને

ુ
નાની
તપાસ પો.ઈ. ી એ. એમ દસાઇ ચલાવે છે .

છે તરપ ડ ની ફર યાદઃ-

સમાચાર યાદ નં.૩૦૫/૧૫

ુ
બા નગરઃ
દનેશભાઈ ગણપતભાઈ પટણી (રહ. સ યમ ફલેટ રાય રુ િમલની બા ુ માં ર ખયાલ) એ
ુ
તા.૧૧/૨/૧૫ નારોજ બા નગર
પોલીસ

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક છે લા અઢ વષ થી

તા.૩/૧/૨૦૧૪ ના સમયગાળા દર યાન આરોપી (૧) જશીબેન રા ુ ભાઈ પટણી (રહ.વૈશાલી ફલેટ
ુ
બા નગર
) (૨) રા ુ ભાઈ પોપટભાઈ પટણી (રહ.સદર) (૩) પવનભાઈ િશવરાજભાઈ
િવ મભાઈ ( ના

ુ નામ સરનામાની ખબર નથી) (૫) ક ભાઈ
ુ
રા
ઠાકોર ( ના

ુ આ (૪)

ુ નામસરનામાની
રા

ખબર નથી) એ ઔડાના સાહબો તર ક ઓળખાણ કરાવી તમામ આરોપીઓએ ભેગા મળ દનેશભાઈને
લલચાવીને ઔડા ું મકાન િપયા ૩,૫૦,૦૦૦/- ું હોઈ મકાન સ તા ભાવે તથા હ તામાં અપાવવાની
લાલચ આપી રોકડ

િપયા ૮૫,૦૦૦/- લઈ

િપયા ૨૦૦/- તથા

િપયા.૩૦૦/- ની પહ ચ આપી

સરસ રુ ખાતે નવા બનતા મકાનોને ઔડાના મકાનો તર ક બતાવી મકાનોની કોઈ નોધણી નહ કરતા
દનેશભાઈને
કર છે . આ

િપયાની પરત માંગણી કરતા િપયા ક મકાન નહ આપી િવ ાસધાત અને છે તરપ ડ
ુ
નાની
તપાસ પો.સ.ઈ. ી એસ.એ.પટલ ચલાવે છે .

1

ાઇમ

ા ચઃ નગરાજ

ુ ધમલ

મેમનગર) એ તા.૧૧/૨/૧૫ નારોજ

છા ડ (ઉ.વ.૭૨) (રહ.
ાઇમ

વાગત ટાવર, માનવ મં દર પાછળ,

ા ચ ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૧૦/૨/૧૫ સવારના

૧૧/૦૦ થી બપોરના ૩/૨૦ વા યા દર યાન આરોપી મોબાઇલ નંબર +૯૧૯૨૧૧૯૦૪૪૯૨ થી રા લ
ુ
નામના ધારક નગરાજ છા ડને ફોન કર આઇસીઆઇસીઆઇ બે કમાથી બો ુ
ઁ
ડ ટકાડનો
નંબર મેળવી

છા ડના

િપયા ૫,૦૭૦/-

િવ ાસઘાત અને છે તરપ ડ કર છે . આ

ુ ઇ ટરનેટ મા યમથી ખો ુ

ા ઝે શન કર

ુ
નાની
તપાસ પો.ઈ. ી બી પી રો યા ચલાવે છે .

ઘરફોડઃ-

સમાચાર યાદ નં.૩૦૬/૧૫

ુ ત મીનબા ુ મોહમદ વેદ શેખ (રહ.દોરહમ
વેજલ રઃ
ટાવર પાસે

લેટ

ુ થા મ
લી

દ સામે રોય અકબર

ુ હા રા
ુ ) એ વેજલ રુ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૧૧/૨/૧૫ કલાક

૧૧/૦૦ વા યાના

ુ
માર
પોતાના મકાનના દરવા

સોના-ચાંદ ના દાગીના અને રોકડ િપયા મળ
છે . આ

તેમ કહ નગરાજ

ુ
નાની
તપાસ પો.ઈ. ી

ુ તા

તોડ અ ણી ય ત ઘરમાં

વેશ કર

ુ લ િપયા ૨,૫૪,૦૦૦/- મતાની ચોર કર લઈ ગઈ

ક પંડયા ચલાવે છે .

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