જનસં પક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૨૧/૦૨/૨૦૧૮

ુ ધવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબં ધી તથા

ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૩૫૫/૧૮

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબં ધી ધારા હઠળ ૩૧ કસ કર , ૨૯ ય તઓને ઝડપી, ૭૧ લીટર
દશી દા , ૧૦ બોટલ
કબ

લીશ દા , ૭ વાટર

કર હતી. તેમજ

લીશ દા , ૧૨ બયર ટ ન, ૧

ૂ ટર અને ૨ ર ા

ુ ગારના સાધનો કબ

ુ ગાર ધારા હઠળ ૩ કસ કર ૩ ય તઓને ઝડપી રોકડ િપયા ૬૮૩૦/- અને
કયા હતા.

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૩૫૬/૧૮

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુ લ ૧૨૪ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ .૯૩

ુ જબ

ુ જબ ૧૧ ય તઓની અને પાસા હઠળ

૧ ય તની અટકાયત કર હતી.

છે તરપ ડ ની ફર યાદઃ-

સમાચાર યાદ નં.૩૫૭/૧૮

ચાંદખેડાઃ રામ ભાઇ મીઠાભાઇ પરમાર (ઉ.વ.૬૫) (રહ.
ચાં દખેડા) એ તા.૨૦/૦૨/૧૮ નારોજ ચાં દખેડા પોલીસ
તા.૨૧/૦૮/૨૦૧૬ થી તા.૨૭/૦૮/૨૦૧૭
બળદવભાઇ બોધાભાઇ વાઘેલા (ચેરમેન
(૩) િવણભાઇ
બી

પરમાર (વા.ચેરમેન

દવ (તમામ રહ.

યામલ રસીડ સી આઇ.ઓ.સી રોડ
ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક

ુ ધીના સમયગાળા દર યાન આરોપી સોસાયટ ના (૧)
ુ ના) (૨) રમેશભાઇ માનાભાઇ સેગલ (સે ટર

ુ ના) (૪) દનેશભાઇ

ચાવડા (ખ નચી) (૫) િવજયભાઇ

યામલ રસીડ સી આઇ.ઓ.સી રોડ ચાં દખેડા) એ ભેગા મળ

આઇ.ઓ.સી.રોડ યામલ રસીડ સી સોસાયટ ના ફંડના હસાબમા
સોસાયટ ના રહ શો સાથે િવ ાસઘાત અને છે તરપ ડ

ુ ના)

કર

ચાં દખેડા

િપયા ૧,૯૫,૦૦૦/- ઉચાપત કર

છે . આ

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી

એન.ક.રાઠવા રાઠવા ચલાવે છે .

વીજ કરં ટ લાગતા
ગોમતી ુ રઃ

ૃ

ુ મીકાબહન

-ુ ઃ

સમાચાર યાદ નં.૩૫૮/૧૮
ુ લસીરામ કો ટ (ઉ.વ.૧૪) (રહ. વે ુ ગોપાલ સોસયટ ઉમા િવ ાલય સામે,

નવા નરોડા િનકોલ) તા.૨૦/૨/૧૮ સવારના ૧૦/૧૫ વા યાના

ુ માર ગોમતી ુ ર ગ નં દની ચાલી

ખાતે મામા-દાદાના ઘર હ ટરથી પાણી ભરલ ડોલમાં હ ટર રાખી હ ટર ચા ુ કર પાણી ગરમ કરતા
હતા

યાર ચા ુ ઈલે.હ ટર ડોલના પાણીમાં હાથ નાખતા ઈલે.કરં ટ લા યો હતો. સારવાર માટ

શારદાબેન હો પીટલમાં દાખલ કરવામાં આ યા હતા.
આ

યાં સારવાર દર યાન તેમ ુ ં

ગે ગોમતી ુ ર પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ૃ

ુ િનપજ ું હ. ુ

ગેની તપાસ પો.સ.ઇ. ી એલ. .ખરાડ

ચલાવે છે .

1

આ મહ યાઃ-

નરોડાઃ

સમાચાર યાદ નં.૩૫૯/૧૮

પલબહન વા/ઓ દનેશભાઇ

ા ણીયા (ઉ.વ.૩૮) (રહ.

ુ અમરપાક સોસાયટ વેદાં ત

હો પટલ સામે નરોડા) એ અગ ય કારણસર તા.૧૯/૨/૧૮ કલાક ૦૦/૩૫ વાગે પોતાના ઘર ઝેર
દવા પી લીધી હતી. સારવાર માટ નરોડા શે બી હો પીટલમાં દાખલ કરવામાં આ યા હતા.
સારવાર દર યાન તેમ ુ ં
તપાસ હ.કો. ી ભીખાભાઇ

ૃ

ુ િનપજ ું હ. આ
ુ

ગે નરોડા પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

યાં
ગેની

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

2

