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.૦૫/૧૦/૨૦૧૭

ુ વાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર

નશાબં ધી તથા

ુ ગારધારા હઠળ ઝડપાયા :-

સમાચાર યાદ નં.૨૦૦૯/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબં ધી ધારા હઠળ ૩૨ કસ કર , ૨૮ ય તઓને ઝડપી, ૩૦૯ લીટર
દશી દા , ૫૩ બોટલ
હતી. તેમજ

લીશ દા , ૪૮ બીયરટ ન, ૦૧ મોટર સાયકલ અને ૦૧ ઓટોર

ુ ગારધારા હઠળ ૦૩ કસ કર , ૦૩

ુ ગારનાં સાધનો કબ

ય તઓને ઝડપી રોકડ

ા કબ

કર

િપયા ૨૪૨૦/- અને

કયા હતા.

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૦૧૦/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુ લ ૨૧૯ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ ૯૩

ુ જબ

ુ જબ ૧૭ ય તઓની અને પાસા હઠળ

૦૧ ય તની અટકાયત કર હતી.

િવ ાસઘાત અને છે તરપ ડ :એલીસ ીજ : કર ટભાઇ

સમાચાર યાદ નં.૨૦૧૧/૧૭

હર ભાઇ પરમાર (ઉ.વ.૪૬)(રહ,મહાદવનગર રો-હાઉસ િસ ધી સોસાયટ

પાસે વેજલ ુ ર ગામ) એ એલીસ ીજ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૦૬/૦૮/૧૭ થી
આજદ ન

ુ ધીનાં સમયગાળા દર યાન એલીસ ીજ, નામી હોટલ

મ નંબર-૮૦૪ ખાતે આરોપી

એસ.ક.િમ ા ( ના સરનામા ની ખબર નથી તે) એ કર ટભાઇનાં દકરા અિમત

ુ ં MBBS મેડ કલ માં

એડિમશન કરાવવા માટ હ દ ઇ ટ ટ ુ ટ ઓફ મેડ કલ સાય સ, લખનઉ, ઉ ર દશ નાં કાઉ સલર
એસ.ક.િમ ા ની ઓળખ બતાવી, કર ટભાઇ પાસેથી
સાથે િવ ાસઘાત અને છે તરપ ડ કર છે .આ

ુલ

િપયા ૧૩,૦૦,૦૦૦/- મેળવી લઇ, તેમની

ુ નાની તપાસ પોસઇ. ી સવલ સ કોડ નાઓ ચલાવે છે .

ચાંદખેડા : ગા ુ ભાઈ કાળાભાઈ રબાર (ઉ.વ.૩૪)(રહ, િનગમનગર રબાર વાસ જનતાનગર ચાં દખેડા)
એ ચાં દખેડા પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૧૩/૦૩/૨૦૧૫ થી આજ દન
સમયગાળા દર યાન ચાં દખેડા
પર ધાન ખાતે

.સી.
ુ

રોડ

યામલ કો પલે

ુ ધીનાં

માં આવેલ મ ુ લી પરંપરાગત

આરોપી (૧) મ ુ ર નટવરભાઈ કાનાબાર (૨) ધારા મ ુ રભાઈ કાનાબાર (બં ને રહ,

ઘન યામ કો પલે , ચાં દલોડ યા ઓવર ીજ પાસે ચાં દલોડ યા) ભેગામળ પોતાના ધં ધા માટ
િપયા ૩૧,૦૦,૦૦૦/- હાથ ઉછ ના લઈ તે પૈક

પીયા ૧૦,૦૦૦૦૦/-પરત આપી બાક ના

૨૧,૦૦,૦૦૦/- પરત નહ આપી, ગા ુ ભાઇ સાથે િવ ાસઘાત અને છે તરપ ડ કર છે . આ

ુલ

પીયા
ુ નાની

તપાસ પો.સ.ઇ. ી એચ.બી.ચાવડા ચલાવે છે .
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ઘરફોડ ચોર :-

સમાચાર યાદ નં.૨૦૧૨/૧૭

વાસણા : સાગર કાં તીભાઈ રો વાડ યા (ઉ.વ.૨૫)(રહ,એકતા એવ

ુ વાસણા) એ વાસણા પોલીસ

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૦૪/૧૦/૧૭ સાં જના ૬/૩૦ થી રાતનાં ૮/૦૦ વા યા દર યાન
પોતાના મકાનના દરવા
એલ.ઈ.ડ , ટાઈમે
મળ

ુલ

ુ તા

તોડ , અ ણી

ય ત મકાનમાં

વેશ કર , કોડક કંપની ુ

કંપનીની લેડ ઝ ઘડ યાલ, સોના-ચાં દ ના દાગીના તેમજ રોકડ પીયા ૧૮,૦૦૦/-

િપયા ૬૬૦૦૦/- મતાની ચોર

કર

લઇ ગઇ છે . આ

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી

.એન.વાઘેલા ચલાવે છે .

વટવા : મૌલીકભાઇ

ુ યકાં તભાઇ લહર (ઉ.વ.૪૨)(રહ,સરગમ એપા ્ મટ નવા િવકાસ

ૃહ રોડ

પાલડ ) એ વટવા પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૦૩/૧૦/૧૭ સાં જના ૭/૦૦ થી
તા.૪/૧૦/૧૭ સવારનાં ૧૧/૦૦ વા યા દર યાન નાજ પીરાણા રોડ ઉપર આવેલ બાણે ર રાઇસ
મીલ કંપાઉ ડમાં લોટ નંબર-૧૮૮૬ ખાતે આવેલ ગોડાઉનમાં અ ણી ય ત
કંપનીનાં LED નં ગ- ૮

ુ લ કમત

વેશ કર , (૧)મીતાસી

િપયા ૧,૬૪,૬૫૬/- (૨) મીતાસી કંપનીના 50FUR મોડલના

ટાવર પીકર નં ગ-૧ કમત િપયા ૫,૨૯૦/- (૩) મીતાસી કંપનીના 90FUR મોડલના ટાવર પીકર
નં ગ-૧ કમત િપયા ૬,૯૯૦/- મળ
છે . આ

ુ લ િપયા ૧,૭૬,૯૩૬/- મતાના સાઘનોની ચોર કર લઇ ગઇ

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી એસ.એ.ગોહ લ ચલાવે છે .

આ મહ યા :-

સમાચાર યાદ નં.૨૦૧૩/૧૭

ઘાટલોડ યા : સં ુ ભાઇ માનિસહ કરણ (ઉ.વ.૩૮)(રહ,લ મણગઢનો ટકરો ઘાટલોડ યા ગામ) એ કોઇ
અગ ય કારણોસર તા.૦૪/૧૦/૧૭ ના કલાક ૯/૦૦ થી સાં જનાં ૬/૦૦ વા યા દર યાન કોઇપણ
સમયે પોતાના ઘર ગળે ફાંસો ખાઇ આ મહ યા કર લીધી છે . આ
મોત ન ધી, આ

ગે ઘાટલોડ યા પોલીસે અક માત

ગેની તપાસ મ.સ.ઇ. ી બા ુ ભાઇ રતાભાઇ ચલાવે છે .

વે જલ ુ ર : િશ રનબા ુ ડો/ઓ ઐ ુ બખાન પઠાણ (ઉ.વ.૧૯)(રહ, ુ લની પાછળ ઇ ા હમ મ જદની
બા ુ મા કનાલ પાછળ ફતેહવાડ ) એ કોઇ અગ ય કારણોસર તા.૦૪/૧૦/૧૭ બપોરના ૪/૦૦
વા યાના

ુ માર પોતાના ઘર પોતાની

તે ચોખામાં નાંખવાનો પાઉડર ખાઇ લેતાં, સારવાર અથ

તેમને ખા ુ ન હો પટલમાં દાખલ કયા હતા.

યાં સારવાર દર યાન કલાક ૦૦/૨૮ વાગે ફરજ પરનાં

ડૉ. ી એ તેમને

ગે વેજલ ુ ર પોલીસે અક માત મોત ન ધી, આ

ૃત

હર કયા હતા. આ

તપાસ પો.સ.ઇ. ી સી.એમ.ભ

ગેની

ચલાવે છે .
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ચાંદખેડા : ગીતાબેન W/O

ુ રણભાઈ ચૌહાણ (ઉ.વ.૪૦)(રહ,િવવેકાનં દનગર

પોતાની માનશીક બીમાર નાં કારણે તા.૨૯/૦૯/૧૭ સાં જના ૫/૦૦ વા યાના
પોતાના શર ર ઉપર કરોસીન છાં ટ
ૃ

ુ માર પોતાની

તે

દવાસળ થી આગ લગાવતાં, શર ર ગં ભીર ર તે દાઝી જતાં,

સારવાર અથ તેમને િસવીલ હો પીટલમાં દાખલ કયા હતા.
રાતના ૧૦/૪૫ વાગે તેમ ુ ં

ુ.હા.બોડ ચાં દખેડા) એ

ુ િનપ

ુ હ. આ
ુ

યાં સારવાર દર યાન તા.૦૩/૧૦/૧૭

ગે ચાં દખેડા પોલીસે અક માત મોત ન ધી, આ

ગેની તપાસ પો.સ.ઇ. ી એમ.એમ.વાઢર ચલાવે છે .

બા ુ નગર : જમ ુ બેન વા/ઓ રમેશભાઇ ભેસાણીયા (ઉ.વ.૫૨)(રહ,િશવમ એપાટમે ટ, ભગવતી

ુલ

સામે હરાવાડ બા ુ નગર) એ કોઇ અગ ય કારણોસર તા.૦૩/૧૦/૧૭ સાં જના ૭/૧૫ વા યાના

ુ માર

પોતાના ઘર પોતાની
દાખલ કયા હતા.
કયા હતા. આ

તે ઘઉમા નાંખવાની દવા પી જતા, સારવાર અથ તેમને કાકડ યા હો પટલમાં

યાં સારવાર દર યાન રાતનાં ૮/૩૫ વાગે ફરજ પરનાં ડૉ. ી એ તેમને

ગે બા ુ નગર પોલીસે અક માત મોત ન ધી, આ

ૃત

હર

ગેની તપાસ હ.કો. ી ઘન યામભાઇ

ભલાભાઇ ચલાવે છે .

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