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.૧૪/૦૪/૨૦૧૮ શિનવાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબં ધી તથા

ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૭૧૬/૧૮

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબં ધી ધારા હઠળ ૪૫ કસ કર , ૩૪ ય તઓને ઝડપી, ૨૧૦
લીટર દશી દા , ૧૬૨ બોટલ
સાયકલ અને ૦૪

ુ ટર કબ

રોકડ િપયા ૨,૩૮૦/- અને

લીશ દા , ૨૩૫
કયા હતા. તેમજ

વૉટર

લીશ દા , ૯૬ બીયરટ ન, ૦૧ મોટર

ુ ગાર ધારા હઠળ ૦૩ કસ કર ૦૫ ય તઓને ઝડપી

ુ ગારના સાધનો કબ

કયા હતા.

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૭૧૭/૧૮

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુ લ ૨૦૯ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ .૯૩

ુ જબ

ુ જબ ૧૨ ય તઓની અટકાયત કર

હતી.

િવ ાસઘાત અને છે તરપ ડ :ચાંદખેડા : રચનાબહન

સમાચાર યાદ નં.૭૧૮/૧૮

ુ કરરાય તલસા ણયા( ન) (ઉ.વ.૪૫)(રહ,ધરતી કો લે

ચાં દખેડા) એ તા.૧૩/૪/૧૮ નારોજ ચાં દખેડા પોલીસ

ાગડ રોડ

ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક

તા.૧૦/૧૧/૧૭ રાતના ૧૧/૫૫ થી ૧૨/૦૦ તથા તા.૧૧/૧૧/૧૭ ના રોજ તથા તા.૦૭/૦૩/૧૮
બપોરના ૧૨/૦૦ વા યાના

ુ માર રચનાબહન ના બક ઓફ

ડયા ના બચતખાતા માંથી તેમજ બક

ઓફ બરોડાના બચત ખાતામાંથી કોઇ અ ણી ય તએ અલગ-અલગ એ.ટ .એમ. થી ઓનલાઇન
ા ઝેકશન કર
છે . આ

ુ લ િપયા ૪૩,૧૨૦/- ઉપાડ લઇ, રચનાબહન સાથે િવ ાસઘાત અને છે તરિપડ કર

ુ નાની તપાસ પો.ઇ. ી એ.સી.પટલ ચલાવે છે .

ઘરફોડ :-

સમાચાર યાદ નં.૭૧૯/૧૮

પાલડ : હમલ સ/ઓ

ુ ભાઇ ચોકસી (રહ,પા

બં ગલો, મેઘમણી હાઉસ અશોકનગર

ોસ રોડ,

પાલડ )એ પાલડ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૧૩/૦૪/૧૮ ના કલાક ૦૦/૩૦ થી
સવારનાં ૭/૩૦ વા યા દર યાન પોતાના મકાનના બેડ મના બાર ના સળ યા પહોળા કર , અ ણી
ય ત મકાનમાં

વેશ કર , ોવરમાં

ુ કલ ચાવી વડ તીજોર ખોલી, તીજોર માંથી ચાં દ કમત પીયા

૨૪,૩૫,૯૭૮/- મતાની ચોર કર લઇ ગઇ છે . આ

ુ નાની તપાસ પો.ઇ. ી બી.એસ.રબાર ચલાવે છે .
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સરદારનગર : યામલભાઇ શે ુ મલ રામાણી (રહ,ઓમ એવ

ુ મહારથી સોસાયટ , સરદારનગર) એ

તા.૧૩/૪/૧૮ નારોજ સરદારનગર પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૧૦/૦૪/૧૮ ના
કલાક ૦૫/૩૦ થી ૬/૦૦ વા યા દર યાન પોતાના મકાનમાં અ ણી ય ત વેશ કર , રોકડ િપયા
૭૭,૦૦૦/-, બે સોના ની ચેઇન, એક સોના ની બં ગડ, એક જોડ સોના ની
કમત િપયા ૫૦,૦૦૦/- મળ

ુ ી, બે િવટ મળ

ુ લ િપયા ૧,૨૭,૦૦૦/- મતાની ચોર કર લઇ ગઇ છે . આ

ુલ
ુ નાની

તપાસ પો.સ.ઇ. ી ડ . .પટલ ચલાવે છે .

બેદરકાર થી

ૃ

ુ :-

સમાચાર યાદ નં.૭૨૦/૧૮

શાહ બાગ : કમાભાઇ S/O માલાભાઇ ચાવડા (ઉ.વ.૪૦)(રહ,સાં તલ ુ રા ગામ, એ સાર કંપનીના
મકાનમાં તા.સાં તલ ુ ર

.પાટણ) એ તા.૧૩/૪/૧૮ નારોજ શાહ બાગ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ

ન ધાવી છે ક કમાભાઇના પ ની

વીબેન ના પેટમા ગાં ઠ હોવાથી તા.૧૪/૦૩/૧૨ નારોજ શાહ બાગ

િસવીલ હો પીટલ ખાતે આરોપી (૧) ડૉ.હા દક બપીનચં
રોડ, સેટલાઈટ) (૨) ડૉ.સલીલ પાટ લ

ભ (રહ,સચીન ટાવર, યામલ આનં દનગર

(૩) ડૉ. ેરક પટલ (રહ,અમદાવાદ શહર) ભેગામળ

વીબહન ુ ં ઓપરશન કર ગાં ઠ બહાર કાઢલ હતી. યારબાદ પેટનો
તા.૨૯/૩/૧૭ ના રોજ ગાં ધીધામ ખાતે આવેલ વોરા જનરલ
ફરજ પરના ડો. ી એ સોનો ાફ અને એ -ર કરાવતા,
જણાવેલ અને પહલા

ડ સજ કલ હો પટલમાં સારવાર લેતા

વીબહનના પેટમા કાતર

યા ઓપરશન કરાવેલ યા લઇ જવા જણાવતા,

રોજ િસવીલ હો પીટલ લાવી દાખલ કરલ હતા

ુ :ખાવો મટતો ન હોવાથી

વીબહન તા.૦૧/૪/૧૭ ના

યાં તેઓ ુ ં ફર વાર ઓપરશન કર પેટ માંથી કાતર

કાઢલ હતી. યારબાદ સારવાર હઠળ તા.૦૩/૯/૧૭ બપોરના ૨/૧૦ વાગે
હ ુ. આ

ુ સાધન હોવા ુ

વીબેન ુ ં

ૃ

ુ િનપ

ુ

ુ નાની તપાસ પો.ઇ. ી એ.ક.પટલ ચલાવે છે .

કરં ટ લાગતા

ૃ

ુ :-

સમાચાર યાદ નં.૭૨૧/૧૮

ચાંદખેડા : રોનકભાઇ હ રભાઇ બોરણા (ઉ.વ.૨૦)(રહ,હર ૃપા સોસાયટ ની આગળના છાપરમાં, િવસત
ગાં ધીનગર હાઇવે ડ -માટ મોલની સામે ચાં દખેડા) તા.૧૧/૦૪/૧૮ ના કલાક ૮/૦૦ વા યાના

ુ માર

પોતાના ઘરની આગળ વોટર સ લાય લા ટ ઉપર લા ટ કની પાણી ભરલી બોટલ ટ પામાં

ુ કવા

જતા લોખં ડની પાઇપનો સહારો લેતાં, તેમાં થી કરં ટ લાગતા, સારવાર અથ તેમને
દાખલ કરલ હતા.
િનપ

ુ હ .ુ આ

ી

હો પીટલ મા

યાં સારવાર દર યાન તા.૧૨/૦૪/૧૮ રાતના ૧૦/૩૦ વાગે રોનકભાઇ ુ ં
ગે ચાં દખેડા પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ૃ

ુ

ગેની તપાસ હ.કો. ી મઇ ભાઇ

મે ુ રભાઇ ચલાવે છે .

2

આ મહ યાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૭૨૨/૧૮

ઘાટલોડ યા : અલકાબેન રા શભાઇ ઝી વાડ યા (ઉ.વ.૪૫)(રહ,ચાં દની એપાટમે ટ સોલા રોડ
ઘાટલોડ યા) એ બીમાર થી કંટાળ જઇ તા.૧૩/૦૪/૧૮ રાતના ૦૮/૦૦ વા યાના
સીલ ગ ફન સાથે સાડ બાં ધી ગળે ફાં સો ખાઇ આ મહ યા કર લીધી હતી. આ
અક માત મોત નોધી આ

વાસણા : નીતીનભાઇ

ુ માર પોતાના ઘર

ગે ઘાટલોડ યા પોલીસે

ગેની તપાસ પો.સ.ઇ. ી વી.આર.પટલ ચલાવે છે .
ાને રભાઇ શેગાવકર (ઉ.વ.૩૫)(રહ,ઔડાના મકાન ભાઠાગામ ગણેશનગર

વાસણા) એ કોઇ અગ ય કારણસર તા.૧૨/૦૪/૧૮ સાં જના ૦૭/૦૦ વા યાના

ુ માર પોતાના ઘર

ગળે ફાં સો ખાઇ લેતાં સારવાર અથ તેમને વા.સા. હો પીટલમાં લાવતા તા.૧૨/૦૪/૧૮ રાતના ૯/૧૦
વાગે ફરજ પરના ડૉ. ી એ તેમને
આ

ૃત

હર કયા હતા. આ

ગે વાસણા પોલીસે અક માત મોત નોધી

ગેની તપાસ પો.સ.ઇ. ી એસ.બી.ચોધર ચલાવે છે .

કાગડાપીઠ :

ુ ધીરભાઇ જનાદનભાઇ ભ (ઉ.વ.૫૬)(રહ,કંકાવટ

લેટ પી એ ડ ટ કોલોની પાસે

વાસણા) એ ભાડાની ુ કાનનો કોટનો કસ હાર જતાં મનમાં લાગી આવતા તા.૦૭/૦૪/૧૮ બપોરના
૧/૦૦ વા યા પહલા કોઇપણ સમયે ગીતા મં દર લાટ બ ર ભ

એ ડ કંપની નામની

ુ કાન ખાતે

ઉધઇ મારવાની દવા પી જતાં, શર ર અસર થતા સારવાર માટ તેમને હો પીટલમાં દાખલ કયા હતા.
યાં તા.૧૩/૦૪/૧૮ સાં જના ૫/૧૦ વાગે તેમ ુ ં
અક માત મોત નોધી આ

ૃ

ુ િનપ

ુ હ. ુ આ

ગે કાગડાપીઠ પોલીસે

ગેની તપાસ હ.કો. ી નટવરભાઇ હર ભાઇ ચલાવે છે .

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