જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૩૧/૭/૨૦૧૫

ુ વાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા

ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયા :-

સમાચાર યાદ નં.૧૫૪૧/૧૫

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૪૦ કસ કર ૩૮ ય તઓને ઝડપી, ૧૧૬૬ લીટર દશી
દા , ૦૭ બોટલ

લીશ દા , ૪૭ બયરટ ન, ૦૧

ુ ટર અને ૦૧ કાર કબ

હઠળ ૦૧ કસ કર ૦૧ ય તને ઝડપી િપયા ૬૮૦૦/- અને

કર હતી. તેમજ

ુ ગારના સાધનો કબ

તકદાર ના પગલાં હઠળ ઝડપાયાઃ-

કયા હતા.

સમાચાર યાદ નં.૧૫૪૨/૧૫

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

ુ ગારધારા

ોહ . ૯૩

ુ લ ૪૩૦
ુ
જબ

ુ
જબ
૦૬ ય તઓની અને પાસા હઠળ ૦૩ ય તઓની

અટકાયત કર હતી.
છે તરપ ડ :-

સમાચાર યાદ નં.૧૫૪૩/૧૫

ુ : મનોહરલાલ લાલચંદ વનવાલીયા (રહ. ક ના એપાટમે ટ, જ સ બં લોઝ પાસે, બોડકદવ) એ
કા ુ ર
ુ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૨૦/૧૦/૧૪ થી તા.૯/૧/૧૫
તા.૩૦/૭/૧૫ નારોજ કા ુ ર
ુ
ુ રવડ બ ર મ કતી માકટ ખાતે આવેલ પં બ નેશનલ બકમાંથી
ધીના
સમયગાળા દર યાન કા ુ ર
આરોપી (૧) અ કશભાઇ સોમાભાઇ પટલ અને (૨) અિનતાબહન અ કશભાઇ પટલ (બંને રહ. યાસા ટ લ
પેઢ , અભીનવ આકટ, િવરાટનગર) એ મશીનર લોન પેટ િપયા ૬૦,૦૦,૪૦૦/- લઇ, મશીનર સગે-વગે
કર લોનની ભરપાઇ નહ કર , બક સાથે છે તરપ ડ અને િવ ાસઘાત કય છે . આ

ુ
નાની
તપાસ પો .ઈ. ી

એમ.ડ .ઉપા યાય ચલાવે છે .
સોલા હાઇકોટ : અની ધભાઇ અ ત ુ માર યાસીક (રહ.અવધાપાક લેન, જલારામ પરોઠા હાઉસનાં
ખાંચામાં, સાય સ સીટ રોડ, સોલા) એ તા.૩૦/૭/૧૫ નારોજ સોલા હાઇકોટ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ
ન ધાવી છે ક તા.૦૭/૦૮/૨૦૧૦ થી તા.૨૫/૧૨/૨૦૧૨

ુ
ધીના
સમયગાળા દર યાન આરોપી (૧)

જયંતીલાલ મણીલાલ પટલ (રહ.સોમ ગો ુ ળ એપાટમે ટ, િનણયનગર ગરનાળા પાસે, રાણીપ) અને (૨)
અ ીનભાઇ રમેશભાઇ પટલ (રહ.રા

ર સોસાયટ પાસે, રલવે ફાટક પાસે, તા.બ ચરા
, મહસાણા) એ
ુ

ભેગામળ ગોતા, વંદમાતરમ સીટ ખાતેનાં

લે ટ ડ /૨૦૪ નાં વેચાણ પેટ

ુલ

િપયા ૧૫,૦૦,૦૦૦/-

અની ધભાઇ પાસેથી મેળવી લઇ, ફલેટ નહ આપી, બી ને લે ટ વેચી દઇ, અની ધભાઇ સાથે છે તરપ ડ
અને િવ ાસઘાત કય છે . આ

ુ
નાની
તપાસ પો.સ.ઈ. ી એસ.બી.સૈયદ ચલાવે છે .

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