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.૧૨/૦૪/૨૦૧૮

ુ વાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબં ધી તથા

ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૭૦૪/૧૮

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબં ધી ધારા હઠળ ૬૪ કસ કર , ૫૨ ય તઓને ઝડપી, ૩૩૨
લીટર દશી દા , ૧૬૩ બોટલ

લીશ દા , ૩૪

વૉટર

બોટલ, ૦૧ મોટર સાયકલ, ૦૧

ુ ટર અને ૦૧ કાર કબ

લીશ દા , ૦૧ બયર ટ ન, ૧૦ બીયર
કર હતી. તેમજ

કર ૩૬ ય તઓને ઝડપી રોકડ િપયા ૫૬,૪૭૦/- અને

ુ ગાર ધારા હઠળ ૦૮ કસ

ુ ગારના સાધનો કબ

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

કયા હતા.

સમાચાર યાદ નં.૭૦૫/૧૮

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુ લ ૨૩૩ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ .૯૩

ુ જબ

ુ જબ ૧૦ ય તઓની અટકાયત કર

હતી.

િવ ાસઘાત અને છે તરપ ડ :-

સમાચાર યાદ નં.૭૦૬/૧૮

ઇસન ુ ર : અશોકભાઇ છગનભાઇ પટલ (રહ,

ુ રાિધકા સોસાયટ , ચં ડોળા તળાવ ઢાળ ઉતરતાં

ઇસન ુ ર) એ તા.૧૧/૪/૧૮ નારોજ ઇસન ુ ર પોલીસ
તા.૦૫/૦૨/૧૮ થી તા.૧૬/૨/૧૮ બપોરના ૨/૦૦
ુ રશભાઇ િપ લઇ (રહ, મા તી
તથા બી

લોરા

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક

ુ ધીના સમયગાળા દર યાન આરોપી સતીષભાઇ

લેટ, સીધવાઇ માતા

મં દર પાસે, સી.ટ .એમ. ચાર ર તા)

બે માણસો ( ના નામ-ઠામ જણાવેલ નથી) ભેગામળ અશોકભાઇને િવ ાસમાં લઇ, બી

માણસની ડ ટર ગાડ નંબર
આપી, ગાડ ના
સં મિત વગર

ુ રા પીયા

.૨૭.એ.પી.૮૧૨૨

િપયા ૩,૨૦,૦૦૦/- માં અશોકભાઇને વેચાણ

ુ કવેલ હોવા છતાં, આરોપીઓ ભેગામળ અશોકભાઇના ઘર આવી, તેમની

ુ લીકટ ચાવી થી ગાડ ચા ુ કર લઇ જઇ, અશોકભાઇ સાથે િવ ાસઘાત અને

છે તરપ ડ કર છે . આ

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી એન. .મા ચલાવે છે .

ચોર :-

સમાચાર યાદ નં.૭૦૭/૧૮

સાબરમતી : ભરત ુ માર

યં તીલાલ સોની (ઉ.વ.૬૪)(રહ,રાધે બં લોઝ, િવભાગ-૧ એરોન કો લે

સામે ચાં દખેડા) એ તા.૧૧/૪/૧૮ નારોજ સાબરમતી પોલીસ

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક

તા.૦૫/૦૪/૧૮ બપોરના ૩/૪૫ થી ૪/૦૦ વા યા દર યાન સાબરમતી રામનગર ચોકમાં આવેલ
વરણી જવેલસ નામની પોતાની
ભરત ુ મારની નજર
આ

ુ કાન માં એક અ ણી બહન (૩૮ થી ૪૦ વષના આશરાની)

ુ કવી સોનાની ચેઈન કમત િપયા ૬૦,૦૦૦/- મતાની ચોર કર લઈ ગઈ છે .

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી બી.પી મેઘલાધર ચલાવે છે .

1

વાહન ચોર :-

સમાચાર યાદ નં.૭૦૮/૧૮

નારણ ુ રા : િમ ુ લ સ/ઓ િવર ભાઇ રમણલાલ પારખ(સોની) (રહ,સરદાર પટલ કોલોની સરદાર
પટલ બાવલા પાસે નારણ ુ રા) એ નારણ ુ રા પોલીસ

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક

તા.૧૧/૦૪/૧૮ ના કલાક ૦૦/૧૫ થી ૩/૪૫ વા યા દર યાન પોતાના ઘર ન ક પા કગમાં પોતાની
મા િત સીયાઝ કાર નં બર

.૦૧.આર.એસ.૩૨૯૩ કમત િપયા ૭,૦૦,૦૦૦/- પાક કર

ની કોઇ અ ણી ય ત ચોર લઇ ગઇ છે . આ

ુ ક હતી.

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી ડ .એન.પરમાર ચલાવે છે .

નવરં ગ ુ રા : જયગીર ધમ ગીર ગૌ વામી (રહ,િવજગં ગા બં ગલો, હ ગળાજ માતાની ચાલી
નવરં ગ ુ રા ગામ) એ તા.૧૧/૪/૧૮ નારોજ નવરં ગ ુ રા પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક
તા.૨૬/૦૩/૧૮ રાતના ૧૨/૦૦ વા યાના
રોડ ઉપર પોતાની સ ો કાર નં બર
ુ ક હતી.

ુ માર અવની કો લે ની સામે આવેલ ગાડનની બા ુ મા

.૦૧.એચ.

.ુ ૫૪૭૨ કમત િપયા ૧,૦૦,૦૦૦/- પાક કર

ની કોઇ અ ણી ય ત ચોર લઇ ગઇ છે . આ

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી

.ુ .જોષી

ચલાવે છે .

વીજ કરં ટ લાગતાં
સરખેજ :

ૃ

ુ :-

સમાચાર યાદ નં.૭૦૯/૧૮

કાશ સ/ઓ કલા

સાકર યા (બામણીયા)(ઉ.વ.૧૯)(રહ,કાઈલ-૨ એપલ ુ ડ ની સામે

શાં તી ુ રા સકલ પાસે સરખેજ) તા.૧૧/૦૪/૧૮ સાં જના ૫/૦૦ વા યાના

ુ માર સરખેજ શાં તી ુ રા

સકલ પાસે એપલ ુ ડ ની સામે કાઈલ-૨ ખાતે દવાલ ુ ં ચણતર કામ કરતા હતા દર યાન પાલક
ઉપરથી પગ લપસી પડતા, ડાબા હાથે ઈલે

ક વાયર પકડ લેતા, કરં ટ લાગતા નીચે પડ જતા,

સારવાર અથ તેમને સહયોગ હો પટલ ખાતે લઈ જતા, ફરજ પરના ડૉ. ી સાં જનાં ૬/૦૦ વાગે તેમને
ૃત

હર કયા હતા. આ

ગે સરખેજ પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ગેની તપાસ મ.સ.ઇ. ી

એમ.એલ.રામાણી ચલાવે છે .

આ મહ યાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૭૧૦/૧૮

વે જલ ુ ર : િવનોદભાઈ કાળ દાસ વૈ ણવ (રહ,મનમં દ ર રો-હાઉસ ગો ુ લધામ લેટ પાસે વેજલ ુ ર)
એ બીમાર થી કંટાળ જઇ તા.૧૧/૦૪/૧૮ ના કલાક ૦૦/૦૦ થી સવારના ૯/૦૦ વા યા દર યાન
કોઈપણ સમયે પોતાના ઘર છતના

ુ ક સાથે દોર બાં ધી ગળે ફાંસો ખાઈ આ મહ યા કર હતી. આ

વેજલ ુ ર પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ગેની તપાસ હ.કો. ી

ગે

ભાતિસહ જવાનિસહ ચલાવે છે .

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