જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૨૮/૧૨/૨૦૧૬

ધ
ુ વાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા

ુ ગારધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૩૯૪/૧૬

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૩૮ કસ કર , ૩૭ ય તઓને ઝડપી, ૧૧૫ લીટર
દશી દા , ૧૨ બોટલ
તેમજ

લીશ દા , ૧૪૪ બયર બોટલ, ૭૨ બયર ટ ન અને ૦૧ ટ પો કબ

કય હતો.

ુ ગાર ધારા હઠળ ૦૧ કસ કર ૧૧ ય તઓને ઝડપી, રોકડ િપયા ૪૭,૨૪૦/- અને

સાધનો કબ

ુ ગારના

કયા હતા.

તકદાર ના પગલાં હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૩૯૫/૧૬

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

ોહ ૯૩

જ
ુ બ ુલ

જ
ુ બ ૦૮ ય તઓની અને પાસા હઠળ ૧૦

ય તઓની અટકાયત કર હતી.

િવ ાસઘાત અને છે તરપ ડ ની ફર યાદ :-

સમાચાર યાદ નં.૨૩૯૬/૧૬

દાણીલીમડા : લતાબેન વા/ઓફ જગદ શભાઇ ભાટ યો (ઉ.વ.૪૪)(રહ,કણાવતી એપાટમટ બંગલા
એર યા ુ બર
ે નગર)એ તા.૨૭/૧૨/૧૬ નારોજ દાણીલીમડા પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક
સ ટ બર/૨૦૧૪ થી આજ દન

ધ
ુ ીનાં સમયગાળા દર યાન આરોપી જય પેક જ ગનાં ભાગીદાર

અમીનભાઇ અને શર ફભાઇ તથા

હનીફભાઇ તથા

મલીકભાઇ નાઓ તથા એજ ટ

ુ શલભાઇ િતવાર (

ભેગામળ લતાબહનનાં માસા ચં શેખર નાઓ પાસેથી

સોનલ

હૃ ઉધોગના ભાગીદાર સોયેબભાઇ તથા

તમામનાં

રુ ા નામ-સરનામાની ખબર નથી)

પીયા ૧૪,૪૮,૩૦૩/- નો માલ તથા

સોનલ

હૃ ઉધોગના ભાગીદાર સોયેબભાઇ તથા મલીકભાઇ નાઓએ િપયા ૧૬,૧૧,૪૬૭/- નો માલ મંગાવેલ
માલ પેટ નાં નાણાં છ માસમાં

કુ તે કર દવાનો ભરોસો આપી, માલ પેટ આપેલ કોરા ચેક બકમાં

નહ ભરાવા ુ જણાવી, િવ ાસમાં લઇ, આજ દન
છે તરપ ડ કર છે . આ

ધ
ુ ી માલ ુ પેમે ટ નહ

કર િવ ાસઘાત અને

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી એચ.એન.પટલ ચલાવે છે .
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ાઇમ ા ચ : માયાબહન તે રા
સોસાયટ ગાય ી

ુ માર બંસીલાલ

ુ બેની િવધવા પ ની (ઉ.વ.૪૧)(રહ.રતનપાક

ુ લ પાસે, ખોડ યાર નગર િનકોલ રોડ બા ન
ુ ગર) એ તા.૨૭/૧૨/૧૬ નારોજ

ાઇમ ા ચ ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક માહ

ુ ન/૨૦૧૫ થી તા.૨૮/૯/૧૫

ધ
ુ ીના સમયગાળા

દર યાન આરોપી (૧) દપક ચ ુવેદ ફોનં ૯૫૯૯૨૯૯૧૬૭ ૮૫૧૦૯૮૬૮૨૪ ૯૫૯૯૦૫૨૩૩૪ (૨)દવાંગ
સોલંક મોનં ૮૧૪૧૧૦૨૧૦૮ તથા ૮૪૦૧૬૩૨૪૨૪ (૩) મનીષ ટંડન ફોન ૭૮૩૮૦૬૯૨૩૯ (૪) ચૌહાણ
સાહબના ફોન ૯૯૭૧૪૭૭૬૧૧ (૫) આ મારામ પાંડ
૮૪૫૯૪૦૭૧૦૭ (૬) રામ દપ ચૌધર

ફોન ૯૯૭૧૪૮૬૪૨૧ ૦૮૫૭૦૪૦૭૧૦૭

ફોન ૯૯૭૧૪૮૬૪૨૧ ૦૮૫૭૦૪૦૭૧૦૭ ૮૪૫૯૪૦૭૧૦૭

(૭)અ ુ ણા દવાકર સે લ બક જોધ ર
ુ રાજ થાન

ા ચના ખાતા નંબર ૩૪૬૧૦૧૦૧૨૭ ના ધારક અને

(૮) અનીલ ભડાર ફોન ૯૧૩૬૫૫૯૫૯૬ ભેગામળ માયાબહનની મે

કંપનીની પોલીસીમાં ભરલ નાંણા

તથા બોનસ અપાવવાની લાલચ આપી. માયાબહનને એક સાઇડ લાઇફ ઇ યોર સ કં પનીની પોલીસી
આપી, તે કંપની મારફતે માયાબહનની મે

કં પનીનાં નાણાં પાછા અપાવવાની લાલચ આપી, માયાબહન

પાસેથી રોકડ, ચેક તથા એન.ઇ.એફ.ટ મારફતે ુ લ િપયા ૪,૨૮,૬૦૧/- મેળવી લઇ માયાબહન સાથે
િવ ાસઘાત અને છે તરપ ડ કર છે . આ

ન
ુ ાની તપાસ પો.ઈ. ી ડ .એસ.ગોહ લ ચલાવે છે .

ચોર :-

સમાચાર યાદ નં.૨૩૯૭/૧૬

પાલડ : ચ શ લલીતભાઇ શાહ

(રહ,આય ત

કાયસ બકાનેરવાળાની પાછળ, એસ.એમ.રોડ

નહ ુ નગર) એ પાલડ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૨૭/૧૨/૧૬ સાંજનાં ૭/૦૦ થી
૮/૧૫ વા યા દર યાન પાલડ મહાલ મી ચાર ર તા પાસે આવેલ સ લ બક ની સામે રોડ પર પાક
કરલ પોતાની કોડા રપીટ કારનાં
કારમાંથી લેપટોપ કમત

ાઇવર સાઇડનાં પાછળના દરવા નો કાચ તોડ , અ ણી ય ત

િપયા ૩૫,૦૦૦/- ચોર કર લઇ ગઇ છે . આ

ન
ુ ાની તપાસ મ.સ.ઈ. ી

દનેશભાઇ વાલ ભાઇ ચલાવે છે .

આ મહ યા :-

સમાચાર યાદ નં.૨૩૯૮/૧૬

ૃ ણનગરઃ ચ ાબેન ડો/ઓ દનેશભાઇ સોલંક (ઉ.વ.૨૨)(રહ, ુ બર
ે દાસની ચાલી, ખો ડયાર માતાના
મં દર પાસે સૈજ રુ બોઘા) એ તા.૨૭/૧૨/૧૬ ના કલાક ૦૦/૦૦ થી ૪/૦૦ વા યા દર યાન કોઇપણ
સમયે કોઇ અગ ય કારણોસર પોતાના ઘરમાં પંખા સાથે ુ પ ાથી ગળે ફ ાંસો ખાઈ આ મહ યા કર હતી.
આ

ગે ૃ ણનગર પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ગેની તપાસ પો.સ.ઇ. ી ડ .વી.ખરાડ ચલાવે છે.

મેઘાણીનગર : શારદાબેન ધનપાસભાઇ વણઝારા (રહ,ચીમનલાલ મહા ખ
ુ લાલની ચાલી ચમન ર
ુ ા
મેઘાણીનગર) એ અગ ય કારણસર તા.૨૧/૧૨/૧૬ ના રોજ પોતાના ઘરમાં પડલી “

ુ ” મારવાની

દવા પી જતાં, શર ર અસર થતાં સારવાર અથ તેમને િસિવલ હો પીટલમાં દાખલ કરલ હતા.

યાં

સારવાર દર યાન તા.૨૭/૧૧/૧૬ ના કલાક ૬/૩૦ વાગે શારદાબહન ુ ં

ગે

મેઘાણીનગર પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ૃ ુ િનપ

ુ હ ુ. આ

ગેની તપાસ પો.સ.ઇ. ી વાય.પી.પટલ ચલાવે છે .
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રવર

ટ (વે ટ) : દિશની D/O

રુ શભાઈ ગોહલ (ઉ.વ.૧૮)(રહ.દલાલ બ ડ ગ હ દ શાળા પાસે,

ુ ના વાડજ) એ પોતાની બીમાર થી કંટ ાળ જઇ તા.૨૭/૧૨/૧૬ ના કલાક ૧૧/૪૫ વા યા પહલાં
કોઇપણ સમયે બાટા શો

મની પાછળ સાબરમતી નદ માં

રવર ટ પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ુ બી જઇ આ મહ યા કર હતી. આ

ગે

ગેની તપાસ પો.સ.ઇ. ી ડ . .ડાભી ચલાવે છે .

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