જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૦૯/૧૧/૨૦૧૬

ધ
ુ વાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી અને

ુ ગારધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૦૬૫/૧૬

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૨૯ કસ કર , ૨૮ ય તઓને ઝડપી ૧૭૩ લીટર
દશી દા , ૧૧ બોટલ

લીશ દા , ૨૨ વૉટર

લીશ દા , ૧૪૪ બીયરટ ન ક

ુ ગારધારા હઠળ ૦૧ કસ કર ૦૭ ય તઓને ઝડપી રોકડ િપયા ૨૦,૫૦૦/- અને
કબ

કયા હતા. તેમજ
ુ ગારનાં સાધનો

કયા હતા.

તકદાર ના પગલાં હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૦૬૬/૧૬

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

ોહ ૯૩

જ
ુ બ ૦૩ ય તઓની અટકાયત કર હતી.

ન
ુ ની કોશીશની ફર યાદઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૦૬૭/૧૬

વાડજ : પાવતીબેન ડો/ઓ મગનભાઈ સોલંક (ઉ.વ.૨૦) (રહ. સૌરા
ુ નાવાડજ) એ િસવીલ હો પીટલ ખાતે વાડજ પોલીસ સમ
સવારના ૮/૩૦ વા યાના
મ વીનગરના છાપરા

જ
ુ બ ુલ

મ વીનગરના છાપરા

ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૮/૧૧/૧૬

મ
ુ ાર પોતાના ઘર ન ક આરોપી

ષ
ુ ાર ઉફ કાળો (રહ.સૌરા

ુ નાવાડજ) એ પાવતીબેન ને અવાર-નવાર ર તામાં રોક , લ ન કરવાની ધાક-

ધમક આપતાં, પાવતીબેને ના પાડતાં બોલાચાલી ઝઘડો થયેલ.

ની અદાવત રાખી આરોપી

ષ
ુ ાર

અને તેનાં પાંચ સાગર તોએ ભેગામળ પાવતીબેનનાં ભાઇ શૈલષ
ે ભાઇ મગનભાઇ સોલંક ને લાકડ ,
પાઈપો અને ધોકા વડ માથાના ભાગે તથા શર ર ગંભીર ઈ ઓ કર
કર હતી. આ

નથી માર નાંખવાની કોશીશ

ન
ુ ાની તપાસ પો.ઈ. ી વી. .રાઠોડ ચલાવે છે .

બળા કારની ફર યાદ :-

સમાચાર યાદ નં.૨૦૬૮/૧૬

વટવા : વટવા િવ તારમાં રહતી ૨૬ વષની પરણીતાએ તા.૮/૧૧/૧૬ નારોજ વટવા પોલીસ ટશન
ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૫/૧૧/૧૬ સાંજનાં ૬/૧૫ વા યાના
આબીદ ઉફ અ લમ ઉફ ગડો સ/ઓ
પિત અને બહનને
હતો. આ

તમભાઇ શેખ એ પરણીતાનાં ઘર આવી છર બતાવી, પરણીતાનાં

નથી માર નાંખવાની ધમક આપી, પરણીતાની મર

ન
ુ ાની તપાસ પો.ઈ. ી

ઉપરો ત

મ
ુ ાર ઘર ન ક રહતો આરોપી
િવ ધ શર ર સબંધ બાં યો

.એચ.સરવૈયા ચલાવે છે .

ન
ુ ાનાં આરોપી આબીદ ઉફ અસલમ ગડો સ/ઓ

તા.૮/૧૧/૧૬ રાતનાં ૯/૦૦ વાગે પો.ઇ. ી

તમભાઇ હમીદભાઇ શેખ ને

.એચ.સરવૈયા નાઓએ પકડ અટક કર કાયદસરની

કાયવાહ કરલ છે .
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છે તરપ ડ ની ફર યાદઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૦૬૯/૧૬

સોલા હાઇકોટ : ચં કાંતભાઇ વ લભભાઇ શાહ (રહ,વૈભવ બં લોઝ િવભાગ-૧

ય
ુ ગ
ં દવ ઘાટલોડ યા) એ

તા.૮/૧૧/૧૬ નારોજ

ઘાટલોડ યા

સોલા

હાઇકોટ

ખાતે

ફર યાદ

નોધાવી

છે

ક

ચા

રુ

આર.સી.ટકનીકલ રોડ એપોલો આકડ ઓફ સ નં-૩૦૫ ખાતે આરોપી (૧) કતનભાઇ અરિવદભાઇ મોદ
(૨) હતલબેન કતન ુ માર મોદ (બંને રહ, શાયોના
દવરામ

પતી (રહ, અ ય એપાટમટ, ચા

થી આજ દન

ધ
ુ ીનાં સમયગાળા દર યાન

સાદ બં લોઝ ચાંદલોડ યા) અને (૩) કમલેશ

રુ ઘાટલોડ યા) નાઓએ ભેગા મળ ફ આ
ુ ર ૨૦૧૫
વન આધાર ફાઉ ડશન નામની સં થા બનાવી,

ચં કાંતભાઇને ખાખરાના ધંધા માટ પૈસા રોકાણ કરવા ુ ં જણાવી, ચં કાંતભાઇ પાસેથી િપયા ૭૧ લાખ
મેળવી લઇ પરત નહ આપી તેમજ

વન આધાર ફા ડશનમાં એજ ટો તથા સ યોની રકમ પરત નહ

આપી, તમામ રકમ મેળવી લઇ, તમામ સાથે િવ સઘાત અને છે તરપ ડ કર પલાયન થઇ ગયા છે. આ
ન
ુ ાની તપાસ પો.ઇ. ી ડ .વી.રાણા ચલાવે છે .

આ મહ યાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૦૭૦/૧૬

બા ન
ુ ગર : મહશભાઇ માનાભાઇ ચાવડા (ઉ.વ.૪૫) (રહ, િવરાભગતની ચાલી અ
બા ુ માં, બા ન
ુ ગર) નાંઓનાં લ ન થયેલ ના હોય અને એક ુ

વન

ણ
ુ ા સોસાયટ ની

વતા હોય, એકલતાથી કંટ ાળ ક

અ ય કોઇ કારણસર તા.૮/૧૧/૧૬ ના કલાક ૪/૩૦ થી ૬/૦૦ વા યા દર યાન પોતાના ઘર પોતાની
ત ઉપર કરોસીન છાંટ , સળગી જઈ આ મહ યા કર લીધી હતી. આ
મોત નોધી આ

ગેની તપાસ હ.કો. ી ગોિવદભાઇ

વા

ગે બા ન
ુ ગર પોલીસે અક માત

ચલાવે છે.

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