જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટેલીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ંટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦

ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

ુ વાર
તા.૦૬/૦૬/૨૦૧૮ બધ
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૦૬૨/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૩૦ ર્ેસ ર્રી, ૨૮ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૭૯ લીટર
દે શી દારૂ, ૧૯૨ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૪૨ ક્વૉટર ઇંગ્લીશ દારૂ અને ૪૬૯ બીયરટીન ર્બજે ર્યાક હિા.
િેિજ જુગાર ધારા હેઠળ ૦૨ ર્ેસ ર્રી ૦૪ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૫,૨૮૦/- અને જુગારના
સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૦૬૩/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૮૫ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી.૯૩ મુજબ ૦૯ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૦૨
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

ઘરફોડાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૦૬૪/૧૮

સેટેલાઇટ : કર્શન પ્રર્ાશભાઇ ર્ાનાબાર (રહે,િંગલિ એપાટક િેન્ટ, િેડીલીંર્ હોસ્પીટલ પાછ્ળ, શ્યાિલ
ક્રોસ રોડ, સેટેલાઇટ) એ િા.૦૫/૬/૧૮ ના રોજ સેટેલાઇટ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે
િા.૦૨/૦૬/૨૦૧૮ ના ર્લાર્ ૦૭/૦૦ થી ૮/૪૫ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના પી.જી. વાળા િર્ાનિાં ર્ોઇ
અજાણી વ્યક્ક્િ પ્રવેશ ર્રી, િોબાઇલ ફોન, લેપટોપ અને રોર્ડ રૂમપયા ૧,૦૦૦/- િળી કુલ રૂમપયા
૩૧,૦૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એસ.એસ.ચૌધરી ચલાવે છે .

સોના ની ચેઇન ખેંચી તોડી લઇ ગયા :-

સમાચાર યાદી નં.૧૦૬૫/૧૮

સોલા હાઈકોટટ ાઃ નંદાબહેન રિેશભાઇ પરિાર (ઉ.વ.૫૨) (રહે. મવશ્વાસીટી-૨ ચાણક્યપુરી) િા.૪/૬/૧૮
ર્લાર્ ૧૧/૧૫ વાગ્યાના સુિારે મનિાકણ ટાવર પાસે આવેલ આર.સી.ટેર્નીક્લ નજીર્થી પસાર થઈ રહ્યા
હિા ત્યારે એક્ક્ટવા નંબર જીજે ૧ પીઝેડ ૨૯૫૫ ઉપર આવેલ પુરૂષ નંદાબહેનના ગળાિાંથી સોનાની
ચેઈન કર્િિ રૂમપયા ૧૮,૦૦૦/- ખેચી િોડી લઈ નાસી ગયો હિો. આ અંગેની ફરીયાદ નંદાબહેને સોલા
હાઈર્ોટક પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પ્રો..પો.સ.ઇ.શ્રી ડી.એિ.દે સાઇ ચલાવે છે .
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ઘાટલોડીયા : વસંિાબેન વા/ઓ મવઠ્ઠલરાવ બૈરી (ઉ.વ.૪૫)(રહે,હીરાિોિી સોસાયટી, બેંર્ ઓફ િહારાષ્ટ્ટ્ર
પાસે, નુિન સ્કુલની બાજુિાં ઘાટલોડીયા) િા.૦૫/૬/૧૮ સાંજના ૫/૦૦ વાગ્યાના સુિારે પ્રભાિચોર્
પાસે આવેલ ન ૂિન સ્કુલના ગેટ આગળ રોડ ઉપરથી પસાર થઈ રહ્યા હિા ત્યારે એર્ િોટર સાયર્લ
ઉપર આવેલ, બે પુરૂષ (૨૫ થી ૩૦ વષકના આશરાના) વસંિાબહેનના ગળાિાંથી સોનાની ચેઈન કર્િિ
રૂમપયા ૮૦,૦૦૦/- ખેચી િોડી લઈ નાસી ગયા હિા. આ અંગેની ફરીયાદ વસંિાબહેન બૈરી એ
ઘાટલોડીયા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી એચ.એલ.જોષી ચલાવે છે .

ુ થી બીજી દવા પી લેતા મત્ૃ ય ુ :ભલ

સમાચાર યાદી નં.૧૦૬૬/૧૮

ઘાટલોડીયા : ર્ેવલચંદ્ર પુખરાજભાઇ િાલવીયા (ઉ.વ.૬૫)(રહે,ન્યુ મનર્ીિાપાર્ક એચ.બી.ર્ાપડીયા
સ્કુલની આગળ િેિનગર) નાઓને એલજીની બીિારી હોઇ, જે દવાને બદલે ભુલથી બીજી દવા અપાઇ
જવાથી િા.૦૩/૦૬/૧૮ ના ર્લાર્ ૧.૦૦ થી ૫.૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન શરીરિા િર્લીફ થવાથી, સારવાર
અથે િેિને સોલા મસમવલ હોસ્પીટલ ખાિે લઇ જિાં, સારવાર દરમ્યાન િા.૪/૬/૧૮ રાિના ૧૧/૪૦
વાગ્યે ફરજ પરના ડૉ.શ્રી િેિને મ ૃિ જાહેર ર્યાક હિા. આ અંગેની િપાસ િ.સ.ઇ.શ્રી બાબુભાઇ રિાભાઇ
ચલાવે છે .

દાઝી જતાં મ ૃત્યુ :-

સમાચાર યાદી નં.૧૦૬૭/૧૮

નરોડા : ગાયત્રીબહેન હેિેન્દ્રભાઇ વાળંદ (રહે.વાળંદવાસ, ર્બબરપુરા, નરોડા ગાિ, નરોડા)
િા.૦૫/૦૬/૧૮ ના ર્લાર્ ૧૨/૩૦ વાગ્યા પેહલા ર્ોઇપણ સિયે પોિાના ઘરે રસોઇ બનાવિી વખિે,
સ્ટવિાં સાડી અડી જિા, શરીરે ગંભીર રીિે દાઝી જિા, સારવાર િાટે િેિને મસમવલ હોસ્પીટલ ખાિે
લઇ જિા, સારવાર દરમ્યાન િેિનુ ં મ ૃત્યુ મનપજ્યુ હતુ. આ અંગે નરોડા પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોંધી આ
અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી રિેશભાઇ અમ ૃિભાઇ ચલાવે છે .

આત્મહત્યા :-

સમાચાર યાદી નં.૧૦૬૮/૧૮

નરોડા : હરીભાઇ િરર્ણા (રહે.શ્રેયાશનાથ સોસાયટી, ર્ઠવાડા રોડ, નરોડા) એ ગંભીર બીિારીથી ર્ંટાળી
જઇ િા.૦૫/૦૬/૧૮ બપોરના ૪/૪૦ વાગ્યા પહેલા ર્ોઇપણ સિયે પોિાના ઘરે ગળે ફાંસો ખાઇ
આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે નરોડા પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોંધી આ અંગે ની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી રિેશભાઇ
અમ ૃિભાઇ ચલાવે છે .

ગોમતીપરુ : િન્દ્રાર્ાલીભાઇ રાજેશભાઈ ડાંગીયા (ઉ.વ.૨૦)(રહે.સુખરાિનગર સ્લિ ક્વાટક સ ગોિિીપુર)
એ ર્ોઇ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૦૫/૦૬/૧૮ ના ર્લાર્ ૬/૨૦ વાગ્યાના સુિારે પોિાના ઘરે પંખા સાથે
સાડી બાંધી ગળે ફાંસો ખાઇ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે ગોિિીપુર પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોંધી આ
અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી િહેંદ્રભાઇ શર્રાજી ચલાવે છે .
નાયબ પોલીસ ર્મિશનર,
ર્ંટ્રોલરૂિ, અ’વાદ શહેર.
પોલીસ ર્મિશનર વિી.
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