જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૦૩/૦૫/૨૦૧૬ મંગળવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા

ુ ગારધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૮૨૨/૧૬

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૨૪ કસ કર , ૨૩ ય તઓને ઝડપી, ૮૬ લીટર
દશી દા , ૦૩ બોટલ ઇ લીશ દા અને ૦૧ કાર કબ
ુ ગારનાં સાધનો કબ

૦૨ ય તઓને ઝડપી,

ુ ગારધારા હઠળ ૦૧ કસ કર ,

કર હતી. તેમજ

કયા હતા.

તકદાર ના પગલાં હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૮૨૩/૧૬

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

ોહ ૯૩

ુલ
ુ
જબ

ુ
જબ
૧૪ ય તઓની અને પાસા હઠળ ૦૧

ય તની અટકાયત કર હતી.
ૃ ઃુ -

ઇન નીચે કપાઇ જતાં

સમાચાર યાદ નં.૮૨૪/૧૬

ે : બ દયાબહન વા\ઓ ઉમેશ ુ માર દવે (ઉ.વ.૩૭)(રહ.રા
ચાંદખડા
ચાંદખેડા) તા.૧/૫/૧૬ રાતનાં ૯/૩૫ વા યાના
ફાટક ન ક

દાઝી જતાં

ુ
માર
ચાંદખેડા રલવે ટશનની સામે, ઉમા ભવાની

ઇન નંબર ૧૯૭૦૮ નીચે કપાઇ જતાં તેમ ું

અક માત મોત નોધી, આ

ર રૉ હાઉસ, રલવે ટશનની સામે,

ૃ ુ િનપ

ુ હ ુ. આ

ગે ચાંદખેડા પોલીસે

ગેની તપાસ પો.સ.ઇ. ી એમ.એમ.વાઢર ચલાવે છે.

ૃ ઃુ -

સમાચાર યાદ નં.૮૨૫/૧૬

સાબરમતી : ધવલભાઇ જોગા

ઠાકોર (ઉ.વ.૨૮)(રહ.ગાંધીવાસ, શંકર ની ચાલી, મોટરા રોડ,

સાબરમતી) તા.૨૦/૪/૧૬ રાતનાં ૮/૩૦ વા યાના

ુ
માર
જનપથ

ણ ર તા ખાતે ચીરાગ

ડ
ે

પકોડાની લાર ઉપર હાજર હતો દર યાન ગરમ તેલની કઢાઇમાં પાણી પડતાં, ભડકો થતાં, શર ર ગંભીર
ર તે દાઝી જતાં, સારવાર માટ તેમને વી.એસ.હો પીટલમાં દાખલ કરવામાં આ યા હતા. જયાં સારવાર
દર યાન તા.૨/૫/૧૬ નાં કલાક ૧૦/૦૦ વાગે ધવલભાઇ ું
પોલીસે અક માત મોત નોધી, આ

ૃ ુ િનપ

ગે સાબરમતી

ગેની તપાસ હ.કો. ી રા શભાઇ માનિસહ ચલાવે છે.

અપ ૃ ુ :-

સમાચાર યાદ નં.૮૨૬/૧૬

ઘાટલોડ યા : વંશ

નેશભાઇ પટલ (ઉ.વ.૭)(રહ.િશવમ ટનામે ટ, અનાર

રોડ, ઘાટલોડ યા) તા.૧/૫/૧૬ રાતનાં ૯/૪૫ વા યાના
વીમ ગ

ુ હ ુ. આ

લોકની સામે, ક.ક.નગર

માર
ુ
ઘાટલોડ યા સન એ ડ ટપ લબ ખાતે

ુ
લમાં
તરતો હતો યાર તેને શર રમાં કં ઇક તકલીફ થતાં, બોલવા ું બંધ થઇ જતાં, સારવાર

માટ તેને િશવાલીક આકડમાં આવેલ બાળકોની હો પીટલમાં લઇ જતાં, ફરજ પરનાં ડૉ. ીએ તેને
હર કય હતો. આ

ગે ઘાટલોડ યા પોલીસે અક માત મોત નોધી, આ

ૃ
ત

ગેની તપાસ મ.સ.ઇ. ી

કમલેશભાઇ કાળાભાઇ ચલાવે છે .
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એલીસ ીજ : મોહનિસગ ધનિસગ કડચા (ઉ.વ.૪૫)(રહ.ગોપી ર ટોર ટ, વા.સા.હો પીટલ એલીસ ીજ)
તા.૨/૫/૧૬ બપોરનાં ૧/૨૫ વા યાના

ુ
માર
એલીસ ીજ, ગોપી ર ટોર ટ ખાતે લોખંડનાં ઘોડા

ઉપરથી નીચે પડ જતાં, માથાનાં ભાગે પંખો વાગતાં, સારવાર માટ તેમને વા.સા.હો પીટલમાં લઇ જતાં,
ૃ
ત

ફરજ પરનાં ડૉ. ીએ તેમને

હર ક યા હતા. આ

ગે એલીસ ીજ પોલીસે અક માત મોત નોધી, આ

ગેની તપાસ હ.કો. ી મગનભાઇ વેચાતભાઇ ચલાવે છે .
આ મહ યાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૮૨૭/૧૬

ે : દપકભાઇ ડા ાભાઇ પરમાર (ઉ.વ.૪૨)(રહ.મેનાપાક
ચાંદખડા

ુ દશનની સામે, ચાંદખેડા) એ ઘરમાં
વ

સામા ય બોલાચાલી થતાં, તા.૨૮/૪/૧૬ બપોરના ૧/૦૦ વા યાના

ુ
માર
પોતાના ઘર ઝેર દવા પી

લીધી હતી. સારવાર અથ તેમને લાઇફ લાઇન હો પીટલ ખાતે દાખલ કરવામાં આ યા હતા.
સારવાર દર યાન તા.૨/૫/૧૬ નાં કલાક ૮/૨૦ વાગે તેમ ું
પોલીસે અક માત મોત નોધી, આ
એલીસ ીજ : રણછોડ

ું

ગેની તપાસ મ.સ.ઈ. ી અ

ૃ ુ િનપ
ુ લભાઇ

ુ હ ુ. આ

ગે ચાંદખેડા

ુ
સાભાઇ
ચલાવે છે .

ુ
ુ ગામ, ઠાકોરવાસ, ઉ કસ સોસાયટ સામે,
ઠાકોર (ઉ.વ.૮૫)(રહ. દર
રા
ુ ર પોતાના ઘર કરોસીન
મા

બાવાડ ) એ કોઈ કારણસર તા.૧/૫/૧૬ બપોરના ૪/૩૦ વા યાના

છાંટ સળગી ગયા હતા. સારવાર માટ તેમને વી.એસ.હો પીટલમાં દાખલ કરવામાં આ યા હતા.
સારવાર દર યાન રાતનાં ૧૧/૦૦ વાગે તેમ ું
અક માત મોત નોધી, આ

યાં

ૃ ુ િનપ

ુ હ ુ. આ

યાં

ગે એલીસ ીજ પોલીસે

ગેની તપાસ પો.સ.ઈ. ી ડ .ડ .વસાવા ચલાવે છે .

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