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.૦૪/૦૪/૨૦૧૮

ુ ધવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબં ધી તથા

ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૬૪૭/૧૮

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબં ધી ધારા હઠળ ૧૮ કસ કર , ૧૭ ય તઓને ઝડપી, ૧૭૮
લીટર દશી દા , ૧૫ બોટલ

લીશ દા , ૦૭ બીયરટ ન અને ૧

ુ ટર કબ

ધારા હઠળ ૦૪ કસ કર ૨૩ ય તઓને ઝડપી રોકડ િપયા ૨૨,૩૫૦/- અને

ક ુ હ .ુ તેમજ

ુ ગાર

ુ ગારના સાધનો કબ

કયા હતા.

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૬૪૮/૧૮

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુ લ ૧૨૬ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ .૯૩

ુ જબ

ુ જબ ૧૫ ય તઓની અને પાસા હઠળ

૦૩ ય તઓની અટકાયત કર હતી.

ુ ં ટ ની ફર યાદ :સરદારનગરઃ
ભ

દ
ું રભાઇ મેઘરાજભાઇ ભાટ યા (ઉ.વ.૪૨)(રહ,ગોગાના મં દ ર પાસે, રમેશદ

નંબર

કોલોની

ર સરદારનગર) એ સરદારનગર પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૦૩/૦૪/૧૮

રાતના ૯/૦૦ વા યાના
અ

સમાચાર યાદ નં.૬૪૯/૧૮

યા

ુ ષે

ુ માર હાં સોલ તલાવાડ

ણ ર તા પાસે ક સ બાઇટ હોટલ સામે એક

ું દરભાઇ સાથે બોલાચાલી ઝગડો કર મારામાર કર

.૦૧.ડ .ટ .૪૮૩૩ કમત

િપયા ૫૦,૦૦૦/-

ું દરભાઈની ભાડાની ઓટોર

ું ટ કર લઇ ગયો હતો. આ

ા

ુ નાની તપાસ

પો.સ.ઇ. ી એમ.એમ.ઠાકોર ચલાવે છે .

વાહન ચોર :-

સમાચાર યાદ નં.૬૫૦/૧૮

ઓઢવઃ બળવં ત જયં િતભાઇ ભા ુ શાલી (રહ,શબર બં લોઝ મનોહર િવલાની બા ુ મા િનકોલ નરોડા
રોડ) એ તા.૨૯/૩/૧૮ બપોરના ૨/૦૦ વા યાના
હાઉસની બા ુ માં પોતાની આઇસર ગાડ નંબર
પાક કર હતી.

ુ માર ઓઢવ ફાયર

ગેડ વેરા પાસે બાલા

.૦૧.ઇ.ટ .૨૮૫૯ કમત

ગે ટ

િપયા ૧૪,૦૦,૦૦૦/-

ની ચોર તા.૩/૪/૧૮ કલાક ૧૨/૦૦ વા યા દર યાન થઇ હતી. આ

બળવં ત ભા ુ શાલીએ તા.૩/૪/૧૮ નારોજ ઓઢવ પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ

ગેની ફર યાદ
ુ નાની તપાસ

પો.સ.ઇ. ી ડ .બી.પલાસ ચલાવે છે .

1

નની ોલી પડતા

ૃ

ુ :-

સમાચાર યાદ નં.૬૫૧/૧૮

નારોલઃ મોહસીનખાન શર ફખાન પઠાણ (ઉ.વ.૨૮)(રહ.અલીફનગર વટવા) તા.૦૩/૦૪/૧૮ સવારના
૧૧/૦૦ વા યાના

ુ માર વટવા

આઈડ સી ફઝ-૪ મા આવેલ ફ ુ ઈડ લાઈન વા વ ઈ ટરનેશનલ

ા.કંપનીમા નોકર કરતા હતા દર યાન લેથ મશીન હટાવવા સા હડ
થી

નની

નની મદદથી હટાવતા ઉપર

ોલી પડતા, મોહસીનખાનને શર ર ગં ભીર ઈ ઓ થતા, સારવાર માટ તેમને

એલ. .હો પીટલમા લાવતા ફરજ પરના ડો. ી એ બપોર ના ૧૨/૪૫ વાગે તેમને
હતા. આ

ૃત

હર કયા

ુ નાની તપાસ મ.સ.ઇ. ી ડા ાભાઈ પ ાભાઈ ચલાવે છે .

આ મહ યા :-

સમાચાર યાદ નં.૬૫૨/૧૮

ૃ ણનગરઃ િન કતાબહન સમીરભાઇ તં વર (ઉ.વ.૨૯)(રહ,બી.ક.ટનામટ ગો ુ લ- ૃ ણા સોસાયટ ની
બા ુ માં

ૃ ણનગર) એ કોઇ અગ ય કારણોસર તા.૩/૪/૧૮ ના કલાક ૬/૦૦ વા યાના

ઘર સાડ વડ ગળે ફાં સો ખાઇ આ મહ યા કર હતી. આ
આ

ગે

ુ માર પોતાના

ૃ ણનગર પોલીસે અક માત મોત નોધી

ગેની તપાસ પો.સ.ઇ. ી પી.ક.દવેરા ચલાવે છે .

ઓઢવઃ કા તીદવી વા/ઓ શૈલે

ઉફ

ુ ખીયા યાદવ (ઉ.વ.૩૦)(રહ,શ તનગર સોસાયટ , છે લી

લાઇન જનતાનગર ટકરા સામે મનમોહન ચાર ર તા ઓઢવ) એ કોઇ અગ ય કારણસર તા.૩/૪/૧૮
સાજના ૬/૩૦ વા યા પહલા કોઇપણ સમયે પોતાના ઘર પં ખાના
આ મહ યા કર હતી. આ

ુ કમાં ુ પ ો બાં ધી ગળે ફાસો ખાઇ

ગે ઓઢવ પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ગેની તપાસ પો.સ.ઇ. ી

ડ .બી.પલાસ ચલાવે છે .

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