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.૦૨/૦૪/૨૦૧૮ સોમવાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબં ધી તથા

ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૬૩૪/૧૮

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબં ધી ધારા હઠળ ૩૦ કસ કર , ૩૨ ય તઓને ઝડપી, ૨૩૧
લીટર દશી દા , ૩૬ બોટલ
કર હતી. તેમજ

લીશ દા , ૫૩ વાટર

લીશ દા , ૨ બયર ટ ન અને ૧ ર ા કબ

ુ ગાર ધારા હઠળ ૪ કસ કર ૨૨ ય તઓને ઝડપી રોકડ િપયા ૩૨,૩૦૦/- અને

ુ ગારના સાધનો કબ

કયા હતા.

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૬૩૫/૧૮

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુ લ ૮૧ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ .૯૩

ુ જબ

ુ જબ ૨ ય તઓની અટકાયત કર હતી.

િવ ાસઘાત અને છે તરપ ડ :-

સમાચાર યાદ નં.૬૩૬/૧૮

આનંદનગર : દશ લભાઇ પરશભાઇ શાહ (ઉ.વ.૩૨)(રહ,મં ગલદ પ

લેટસ,

ુ વી ટાવર સામે

જોધ ુ ર ગામ રોડ સેટલાઇટ) એ તા.૦૧/૦૪/૧૮ નારોજ આનં દનગર પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ
ન ધાવી છે ક તા.૧૯/૦૨/૧૮ બપોરના ૧/૩૦ વા યાના
દશ લભાઇની

ાઇવેટ-ક

ુ માર કોઇ અ

યા

ચોર કર , તેમના સવરમાં થી “ઇથેર યમ” નામનો ડટા

કમત પીયા ૪૦ લાખ તથા હાલની બ ર કમત િપયા ૨૦ લાખની છે ,
સાથે િવ ાસઘાત અને છે તરપ ડ કર છે . આ

ણ ભે ુ માણસે
ની તે સમયે બ ર

ની ચોર કર દશ લભાઇ

ુ નાની તપાસ પો.ઇ. ી પી.બી.ચૌહાણ ચલાવે છે .

ઘરફોડ ચોર :-

સમાચાર યાદ નં.૬૩૭/૧૮

ખોખરા : ગીર શભાઇ ગોિવદલાલ લાઘાવાલા (રહ.દ પમાલા એપાટમે ટ મણીયાસા તલાવડ પાસે
મણીનગર

ુવ

ખોખરા) એ ખોખરા પોલીસ

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૩૧/૦૩/૧૮

સાં જના ૫/૧૫ વા યાથી તા.૦૧/૦૪/૧૮ કલાક ૧૧/૧૦ વા યા
મકાનમાં અ ણી

ય ત

ુ ધીના સમયગાળા દર યાન પોતાના

વેશ કર િતજોર માં થી સોના-ચાં દ ના દાગીના મળ

૭,૬૭,૫૦૦/- મ ાની ચોર કર લઈ ગઈ છે . આ

ુ લ કમત

િપયા

ુ નાની તપાસ પો.ઇ. ી બી. .ઝાલા ચલાવે છે .
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વાહન ચોર :-

સમાચાર યાદ નં.૬૩૮/૧૮

ખોખરાઃ હસ ુ ખભાઇ રઘા

દસાઇ (રહ,સાગર સોસાયટ સ યનારાયણ રો-હાઉસની બા ુ માં િશવમ

હો પીટલની બા ુ માં ખોખરા) એ તા.૩૧/૦૩/૧૮ રાતના ૧૧/૦૦ વાગે સ યનારાયણ રો-હાઉસ
મકાનની પાછળ િશવમ હો પીટલની બા ુ માં

ુ લા મેદાનમાં પોતાની ઇકો ગાડ નં બર

૪૦૨૪ કમત િપયા ૧,૭૫,૦૦૦/- પાક કર હતી.
દર યાન થઈ હતી. આ
છે . આ

.૨૭.ક.

ની ચોર તા.૦૧/૦૪/૧૮ કલાક ૧૧/૦૦ વા યા

ગેની ફર યાદ હસ ુ ખભાઇ દસાઇ એ ખોખરા પોલીસ ટશન ખાતે ન ધાવી

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી બી.ક.વાઘેલા ચલાવે છે .

વીજ કરં ટ લાગતાં

ૃ

ુ :-

સમાચાર યાદ નં.૬૩૯/૧૮

દાણીલીમડાઃ મોહમદઉમર અ ુ લસફરખાન શેખ (ઉ.વ.૩૫) (રહ.એવન નગર ખ ુ ર ના ઝાડ બેરલ
માકટ દાણીલીમડા) તા.૨૮/૦૩/૧૮ કલાક ૮/૦૦ વા યાના

ુ માર નારોલ કચરાના ઢગલા ઉપર

બાથ મ કરવા જતા હતા યાર વીજ કરં ટ લાગતા સારવાર માટ તેમને િસવીલ હો પટલમાં દાખલ
કરવામાં આ યા હતા.

યાં સારવાર દર યાન તા.૦૧/૦૪/૧૮ ના કલાક ૨/૫૫ વાગે તેમ ુ ં

િનપજ ું હ . ુ આ

ગે દાણીલીમડા પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

િવનોદ ુ માર થાવરા

ચલાવે છે .

ૃ

ુ

ગેની તપાસ હ.કો. ી

વટવાઃ વસં તીબહન વા/ઓ તખતિસહ ચૌહાણ (ઉ.વ.૫૦) (રહ.હ ર પા સોસાયટ પી.ડ .પં ડ ા રોડ
ૃિત મં દર પાસે ઘોડાસર વટવા) તા.૦૧/૦૪/૧૮ કલાક ૦૭/૦૦ વા યાના

ુ માર પોતાના ઘર ુ

ક પાઉ ડ ધોતા હતા તે વખતે નળમાં થી પાઇપ િનકળ જતા પાઇપ લગાડતી વખતે વીજ કરં ટ
લાગતા બેભાન થઇ જતા, સારવાર માટ તેમને એલ. .હો પીટલ લઈ જતા ફરજ પરના ડૉ. ીએ
વસં તીબહનને

ૃત

હ.કો. ી રમેશભાઇ

હર કયા હતા. આ

ગે વટવા પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ગેની તપાસ

ુ ળ ભાઇ ચલાવે છે .

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