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.૦૯/૦૩/૨૦૧૮

ુ વાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબં ધી તથા

ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૪૭૨/૧૮

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબં ધી ધારા હઠળ ૩૬ કસ કર , ૩૧ ય તઓને ઝડપી, ૧૫૪
લીટર દશી દા , ૧૫૧ બોટલ
હતી. તેમજ

લીશ દા , ૨૪ બયર ટ ન, ૧

ૂ ટર, ૧ કાર અને ૧ ર ા કબ

ુ ગાર ધારા હઠળ ૧ કસ કર ૩ ય તઓને અટક કર રોકડ

ુ ગારના સાધનો કબ

કર

િપયા ૧૫,૮૦૦/- અને

કયા હતા.

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૪૭૩/૧૮

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુ લ ૧૫૪ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ ૯૩

ુ જબ

ુ જબ ૫ ય તઓની અટકાયત કર

હતી.

છે તરપ ડ ની ફર યાદઃ-

સમાચાર યાદ નં.૪૭૪/૧૮

ઘાટલોડ યાઃ કાં તીભાઇ શં કરદાસ પટલ (ઉ.વ.૬૦) (રહ. શં કરદા સોસાયટ
ઘાટલોડ યા) એ તા.૦૮/૦૩/૧૮ નારોજ ઘાટલોડ યા પોલીસ
તા.૧૩/૦૬/૨૦૧૭

થી

તા.૧૫/૦૬/૨૦૧૭

ુ ધીના

ક.ક.નગર રોડ

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક

સમયગાળા

દર યાન

આરોપી

(૧)

મો.નં.૯૧૦૨૪૫૯૨૮૭ (૨) મો.નં.૯૫૭૨૨૭૭૭૧૯ ના ધારક કાં તીભાઇ પટલના મોબાઈલ ઉપર વાત
કર કાં તીભાઈના ડબીટ કાડની વેલીડ ટ

ુ ર થઇ ગયેલ છે તેમ

ણાવી કાં તીભાઈને િવ ાસમાં લઇ

તેમની પાસેથી ડબીટ કાડ નં બર તથા ઓટ પી નં બર મેળવી લઇ કાં તીભાઈના એસ.બી.આઇ બકના
ખાતા માં થી

ુ લ િપયા ૧,૩૧,૪૬૮/- ઉપાડ લઇ છે તરપ ડ અને િવ ાસઘાત કય છે . આ

તપાસ પો.ઈ. ી

ુ નાની

.એસ.પટલ ચલાવે છે .

સોનાની ચેઈન ખેચી તોડ લઈ ગયાઃશાહ બાગઃ બેલાબહન બીપીન ુ માર

સમાચાર યાદ નં.૪૭૫/૧૮

ુ તા (ઉ.વ.૪૪) (રહ. રજનીગં ધા ટાવર

શાહ બાગ) તા.૨૬/૦૨/૧૮ રાતના ૮/૪૫ વા યાના

ુ

ુ માર ચં મણી હો પીટલ પાસે આવેલ પો ટ

ઓ ફસ આગળથી પસાર થઈ ર ા હતા યાર એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે
ગળામાં થી સોનાનો દોરો કમત
ફર યાદ બેલાબહન

તા લેટની બા ુ મા
ુ ષો બેલાબહનના

િપયા ૩૬,૦૦૦/- ખેચી તોડ લઈ નાસી ગયા હતા. આ

ુ તાએ તા.૮/૩/૧૮ નારોજ શાહ બાગ પોલીસ

ગેની

ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી આર.પી.ડાભી ચલાવે છે .
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ઓઢવઃ વષાબહન વા/ઓ

નેશભાઇ શાહ (ઉ.વ.૩૨) (રહ. ઇ દરાપાક સોસાયટ આ દનાથનગર

ઓઢવ) તા.૦૭/૦૩/૧૮ રાતના ૧૦/૩૦ વા યાના

ુ માર ઓઢવ સોનીની ચાલી

ઉપરથી પસાર થઈ ર ા હતા યાર એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે
સોનાની ચેઈન પેડલ સાથે કમત

ીજ ઉતરતા રોડ

ુ ષો વષાબહનના ગળામાં થી

િપયા ૩૮,૦૦૦/- ખેચી તોડ લઈ નાસી ગયા હતા. આ

ફર યાદ વષાબહન શાહ ઓઢવ પોલીસ

ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ

ગેની

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી

એ.ડ .ભ ચલાવે છે .

બળજબર થી કઢાવી લેવા બાબતઃ-

સમાચાર યાદ નં.૪૭૬/૧૮

સોલા હાઈકોટઃ આકાશગગ ઉમેશગગ

ટવ (ઉ.વ.૨૩) (રહ, ગાય ી નગર, સરસવતી નગરની સામે,

ુ રાણીપ) એ સોલા હાઈકોટ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૦૮/૦૩/૧૮ કલાક
૧/૩૦ વા યાના

ુ માર ચાં દલોડ યા

સાયકલ ઉપર આવેલ ચાર
ફોન અને રોકડ
હતા. આ

ુ ગા

ુ લ પાસે, ડાઇવઝન રોડ ન ક એ ટ વા તથા મોટર

ુ ષોએ ભેગા મળ આકાશગગ તથા સાહદને રોક માર માર મોબાઈલ

િપયા મળ

ુલ

િપયા ૨૮,૫૦૦/- મતાની બળજબર થી કઢાવી લઈ નાસી ગયા

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી એસ. .વસાવા ચલાવે છે .

ુ લથી ઝેર દવા પી જતા

ૃ

-ુ ઃ

સમાચાર યાદ નં.૪૭૭/૧૮

કાગડાપીઠઃ ર નાબહન વા/ઓ હરશભાઇ

ધરવા (ઉ.વ.૨૯) (રહ. ફક ર

ને ઉધરસની બમાર હોઈ તા.૭/૩/૧૮ કલાક ૯/૦૦ વા યાના
ઉધરસની દવા સમ

ુ ખીની ચાલી બહરામ ુ ર)ા

ુ માર પોતાના ઘર ઉધરસ આવતા

ુ લથી અનાજમાં નાખવાની દવા પી જતા સારવાર માટ એલ. .હો પીટલમાં

દાખલ કરવામાં આ યા હતા.

યા સારવાર દર યાન તેમ ુ ં

પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ૃ

ુ િનપજ ું હ. આ
ુ

ગે કાગડાપીઠ

ગેની તપાસ પો.સ.ઇ. ી વી.એલ.વાઘેલા ચલાવે છે .

આ મહ યાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૪૭૮/૧૮

રવર ં ટ વે ટઃ િનતીન ુ માર દનેશભાઇ રાઠોડ (ઉ.વ.૧૯) (રહ. ુ સા ુ લેમાનની ચાલી ટોપી મીલ
પાછળ રાજ ુ ર ગોમતી ુ ર) એ અગ ય કારણસર તા.૦૮/૦૩/૧૮ સવારના ૧૧/૧૫ વા યા પહલા
ભીખાભાઇ ગાડન સામેના વોક-વે ઘાટ નંબર-૦૮ ન ક નદ માં પડ
આ

ગે રવર ંટ વે ટ પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ુ બી જઈ આ મહ યા કર હતી.

ગેની તપાસ હ.કો. ી હસ ુ ખભાઇ

મગનભાઇ ચલાવે છે .

ચાંદખેડાઃ દશન સ/ઓ નરશ ુ માર શાહ (ઉ.વ.૨૩) (રહ. યામ બં લોઝ િવભાગ-૨ આઇ.ઓ.સી.રોડ
ચાં દખેડા) એ અગ ય કારણસર તા.૦૭/૦૩/૧૮ રાતના ૮/૧૫ વા યા પહલા પોતાના ઘર પં ખાના
ુ કમાં

ુ પ ો બાં ધી ગળે ફાસો ખાઈ આ મહ યા કર હતી. આ

નોધી આ

ગે ચાં દખેડા પોલીસે અક માત મોત

ગેની તપાસ હ.કો. ી રસીદખાન કાલેખાન ચલાવે છે .
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શહરકોટડાઃ રામ કશોર કાલીચરન િનશાદ (ઉ.વ.૩૫) (રહ.સાગર દસાઈની ચાલી
ેમનગર મે કો) એ અગ ય કારણસર તા.૦૮/૦૩/૧૮ રાતના ૦૦/૩૦ વા યાના
પોતાની

તે પોતાના શર ર ઉપર કરોસીન છાટ

હો પીટલમાં દાખલ કરવામાં આ યા હતા.
િનપજ ું હ . ુ આ

ુ તા ડર પાસે
ુ માર પોતાના ઘર

સળગી ગયા હતા. સારવાર માટ સીવીલ

યાં સારવાર દર યાન બપોરના ૧૫/૧૫ વાગે તેમ ુ ં

ગે શહરકોટડા પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ૃ

ુ

ગેની તપાસ હ.કો. ી હમીરભાઇ

અળસીભાઇ ચલાવે છે .

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