જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૦૭/૦૨/૨૦૧૭ મંગળવાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નાસતા-ફરતાં આરોપીને હાજર થવા ફરમાન :

સમાચાર યાદ નં.૨૬૦/૧૬

અમદાવાદ શહરના રામોલ પોલીસ ટશનમાં ફ. .ુ ર.નં.૫૦/૨૦૧૫ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૦૪, ૨૭૮,
૧૧૪,૧૨૦ (બી) એડ .ચીફ. મે ોપોલીટન મે

ટ કોટ નંબર-૧૦ ના આરોપી જગદ શભાઈ દશરથભાઈ

પટલ (રહ.બી/૩૩૨, હર દશન સોસાયટ , કનાલ પાસે રામોલ અમદાવાદ) નાઓ પોતાને વૉર ટની
બજવણી ન થાય તે માટ સંતાતો અથવા નાસતો ફર છે . આથી જજ
આરોપી િવ ધ સી.આર.પી.સી.૮૨
પોતાની સમ

જ
ુ બ

ી પી.ક.લોટ યા સાહબ નાઓએ

હરના ુ ફરમાવી આ આરોપીને તા.૧૭/૩/૨૦૧૭ નારોજ

તથા, નામદાર એડ .ચીફ.મે ોપોલીટન મે

ટ કોટ નંબર-૧૦ ઘી કાંટ ા સમ

હાજર

થવા ફરમાવેલ છે .

નશાબંધી તથા

ુ ગારધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૬૧/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૪૫ કસ કર , ૪૦ ય તઓને ઝડપી, ૧૫૯ લીટર
દશી દા , ૧૦૨ બોટલ
હતી. તેમજ

લીશ દા , ૧૧૩ કવૉટર

ુ ગાર ધારા હઠળ ૦૨ કસ કર ૨૦

ુ ગારના સાધનો કબ

લીશ દા , ૧૯૨ બીયર ટ ન અને ૨ કાર કબ
ય તઓને ઝડપી રોકડ

કર

િપયા ૧૦,૪૦૦/- અને

કયા હતા.

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૬૨/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
૯૮ ય તઓની તેમજ

જ
ુ બ

ુલ

ોહ .૯૩ હઠળ ૧૯ ય તઓની અને પાસા હઠળ ૦૧ ય તની અટકાયત કર

હતી.

િવ ાસઘાત અને છે તરપ ડ :િનકોલઃ િવ

સમાચાર યાદ નં.૨૬૩/૧૭

ભ
ુ ાઇ શં ભ
ુ ાઇ પટલ (ઉ.વ.૪૧) (રહ.ગેલે ી ઈ ટરસીટ ઉદય મા ુ િત શો

ુ મ પાછળ

િનકોલ) એ તા.૬/૨/૧૭ નારોજ િનકોલ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૩/૯/૨૦૧૬
નારોજ થી આજ દન

ધ
ુ ીના સમયગાળા દર યાન આરોપી અશોકભાઇ પટલ (ગો ુ લનગર શોપ ગ સે ટર

આદ નાથનગરની બા ુ મા ઓઢવ) િવ
૬,૦૦,૦૦૦/-, િવ
કમત

ભ
ુ ાઈના િમ

ભ
ુ ાઇની ટાવેરા ગાડ નંબર

.૧૮.બી.સી.૨૪૧૩ કમત િપયા

રમેશભાઇ મફતલાલ ડાભીની ઈકો ગાડ નંબર

િપયા ૪,૦૦,૦૦૦/- અને િવ

ભ
ુ ાઈના સાળા

.૫.સી.ક.૦૨૦૭ ની કમત િપયા ૪,૫૦,૦૦૦/ણેય ગાડ ઓની ઉચાપત કર છે . આ

.૧૮.બી.એફ.૪૪૩૨

ૃ ણાલ બા ભ
ુ ાઇ પટલની ઈનોવા ગાડ નંબર

ણેય ગાડ ઓ ભાડ ફરવવા સા ભાડથી લઈ જઈ,

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી બી.સી.છ ાલીયા ચલાવે છે .
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ુ ં :ટ

સમાચાર યાદ નં.૨૬૪/૧૭

ગાયકવાડ હવેલીઃ મોનાકભાઇ જિતન ુ માર શાહ (ઉ.વ.૨૨)(રહ,નીલકંઠનગર પાયલ કો પલે

સામે,

સરદર ગંજ રોડ, આણંદ) એ ગાયકવાડ હવેલી પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૬/૨/૧૭
કલાક ૧/૪૦ વા યાના
નંબર.૩૭૯૩ ના ચાલક

મ
ુ ાર જમાલ રુ એ.એમ.ટ .એસ વકશોપ ગેટ નંબર-૩ ન ક ઓટોર
ાઇવર મોનાકભાઇના ગળા ઉપર ચ

૮૦૦/- અને રડમી-૩ એસ. ાઇમ મોબાઇલ ફોન મળ
ગયો હતો. આ

ન
ુ ાની તપાસ પો.ઇ. ી

ુ રાખી, તેમની પાસેના રોકડ

ુ લ િપયા ૫,૮૦૦/- મતાની

ા

પીયા

ટ
ું કર નાસી

.એ.રાઠવા ચલાવે છે .

ટ
ં વી લઈ ગયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૬૫/૧૭

સોલા હાઈકોટઃ રહાનાબહન મહો મદઆમીદ શેખ (રહ.દદભાવના કો લે
ચાલી સકાલા કા ુ વાડ

ધેર ઇ ટ

પાંચમા માળે સમ દ
ુ નની

બઇ)
ું
એ સોલા હાઈકોટ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક

બ
ુ ં ઈથી કટરસ ુ કામ કરવા તા.૬/૨/૧૭ રાતના ૨/૩૦ વા યાના

મ
ુ ાર ગોતા ીજ ખાતે પોતાની

ુ ી (ઉ.વ.૧૮) સાથે આ યા હતા અને કટરસના માણસો લેવા આવવાની રાહ જોતા હતા યાર એક
ર ા ચાલક અને ર ામાં બી
લઈ જવાની વાત કર

બે

ુ ષ આ યા હતા અને રહાનાબહનને

ર ામાં બેસાડ

તેમની

યાં જવા ુ હ ુ તે જ યાએ

ુ ીને ઉતાર ને આવીએ તેમ કહ

રહાનાબહનને ર તામાં ઉતાર દ ધા હતા અને ર ા હંકાર

થલતેજ બા ુ

કુ હતી. યારબાદ રહાનાબહનની

ુ ીને

અલગ-અલગ જ યાએ ર ામાં ફરવી તેની પાસેનો મોબાઈલ ફોન કમત િપયા ૮,૦૦૦/- અને રોકડ
િપયા ૪,૦૦૦/- તેમજ કપડાની બેગ બળજબર થી લઈ રહાનાબહનની
નાસી ગયા હતા. આ

ુ ીને હાઈવે ઉપર ઉતાર

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી એસ.બી.સૈયદ ચલાવે છે .

વાહનચોર :-

સમાચાર યાદ નં.૨૬૬/૧૭

સરખેજઃ દ પભાઇ જગદ શભાઇ સોની (રહ,આસોપાલવ એપાટમે ટ, જયમંગલ બી.આર.ટ .એસ બસ
ટ ડની સામે, ટલીફોન એ ચજની બા ુ મા નારણ રુ ા) એ તા.૫/૨/૧૭ સાંજના ૭/૩૦ વાગે
ગામ રમે રફામ આગળ આવેલ

ુ મીગડલ પાટ

લોટનાં

ુ લા પાક ગમાં પોતાની મા તી

અ ટો કાર નંબર

.૧.એચ.એલ.૪૩૯૩ કમત

િપયા ૮૦,૦૦૦/- પાક કર હતી.

કલાકમાં થઈ હતી.

કારમાં લેપટોપ નંગ-૨ કમત િપયા ૨૫,૦૦૦/-,

૧,૫૦૦/- અને રોકડ િપયા ૭,૦૦૦/- મતા હતી. આ
ટશન ખાતે ન ધાવી છે. આ

બલી
ુ ક

ની ચોર એક

પકર નંગ-૨ કમત િપયા

ગેની ફર યાદ દ પભાઇ સોનીએ સરખેજ પોલીસ

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી એસ.એમ.પઠાણ ચલાવે છે .

નાયબ પોલીસ કિમશનર,
કં ોલ મ, અ’વાદ શહર.
પોલીસ કિમશનર વતી.
2
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

