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

ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૨૪/૦૭/૨૦૧૮ મંગળવાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૪૦૭/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૩૦ ર્ેસ ર્રી, ૨૯ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૨૦૯ લીટર
દે શી દારૂ, ૬૬ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૭૧ ક્વાટક ર ઇંગ્લીશ દારૂ, ૬૭ બબયર ટીન, ૨ રરક્ષા અને ૩ સ્કૂટર ર્બજે
ર્યાક હિા. િેિજ જુગાર ધારા હેઠળ ૫ ર્ેસ ર્રી ૧૮ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૨૭,૫૯૦/- અને
જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૪૦૮/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૪૬ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૬ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૨
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

છે તરપીંડીની ફરીયાદાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૪૦૯/૧૮

ખોખરાાઃ મપનાર્ીન હર્કદરાય રર્નારીવાલા (ઉ.વ.૬૪) (રહે. િહેન્દ્રકુંજ સોસાયટી ગાયત્રી ડેરી પાસે ખોખરા)
એ િા.૨૩/૭/૧૮ નારોજ ખોખરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે િા. ૧૧/૦૬/૧૮ સવારના
૯/૦૦ થી ૧૦/૨૦ વાગ્યા દરમ્યાન આરોપી િોબાઈલ નંબર ૭૦૯૧૮૨૮૬૭૮ ના ધારર્ે પીનાર્ીન
રર્નારીવાલાને ફોન ર્રી મપનાર્ીન રર્નારીવાલાના બેંર્ના ખાિાના ડેબીટ ર્ાડક નંબર િથા ડેબીટ ર્ાડક નો
નંબર િથા ઓ.ટી.પી. નંબર જાણી લઈ યુમનયન બેંર્ િથા એસ.સી.આઇ.બી.બેંર્ના ખાિાિાંથી કુલ રૂમપયા
૮૭,૮૯૯/- ઉપાડી લઇ મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી બી.જે.ઝાલા
ચલાવે છે .

ઇસનપરુ ાઃ રસરાજ અંબાલાલ ર્ોષ્ટી (ઉ.વ.૪૫) (રહે. લલીિા સોસાયટી એચ.એલ.પટેલ હોલની બાજુિા
લોટસ સ્કુલ પાસે ઇસનપુર) એ િા.૨૩/૭/૧૮ નારોજ ઇસનપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી
છે િા. ૭/૬/૧૮ થી િા.૧૧/૬/૧૮ સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન ઈસનપુર દે નાબેન્દ્ર્ શાખાિાંથી અજાણી
વ્યક્ક્િએ રસરાજ ર્ોષ્ટીના ખાિાિાંથી ઈન્દ્ટરનેટના િાધ્યિથી PAYTM િથા One 97 Communication
દ્વારા કુલ રૂમપયા ૭૦,૦૦૦/- ઉપાડી લઈ છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી એન.એિ.પટેલ
ચલાવે છે .
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સોનાની ચેઇન ખેંચી તોડી લઇ ગયા :-

સમાચાર યાદી નં.૧૪૧૦/૧૮

નરોડાાઃ સુમનિાબહેન શમશપાલ સુથાર (ઉ.વ.૪૦) (રહે. ઉિા પાર્ક સોસાયટી કુબેરેશ્વર િહાદે વ િંરદરની
સાિે, સૈજપુર બોઘા, કૃષ્ણનગર) િા.૨૩/૭/૧૮ રાિના ૧૦/૦૦ વાગ્યાના સુિારે નરોડા પારટયાથી
નરોડા બેઠર્ િરફ આવિા રોડ ઉપર આવેલ નેશનલ હેન્દ્ડલુિ સાિેથી પમિ સાથે િોટર સાયર્લ પાછળ
બેસી પસાર થઈ રહ્યા હિા ત્યારે એર્ ર્ાળા રં ગની પલ્સર િોટર સાયર્લ ઉપર આવેલ બે પુરૂર્ો
સુમનિાબહેનના ગળાિાંથી સોનાની ચેઈન રર્િિ રૂમપયા ૩૦,૦૦૦/- ખેચી િોડી લઈ નાસી ગયા હિા.
આ અંગેની ફરીયાદ સુમનિાબહેને સુથારે નરોડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી એન.ર્ે.ડાભી ચલાવે છે .
નનકોલાઃ સુરેશભાઇ િાધાભાઇ દે સાઇ (રહે. નંદબાગ બંગલોઝ શ્રીનાથ પાટી પ્લોટની બાજુિા મનર્ોલ)
િા.૨૩/૭/૧૮ ર્લાર્ ૬/૩૦ વાગ્યાના સુિારે દે વસય ફ્લેટના દરવાજા નજીર્થી ચાલિા પસાર થઈ
રહ્યા હિા ત્યારે એર્ પલ્સર િોટર સાયર્લ ઉપર આવેલ બે પુરૂર્ો સુરેશભાઈ દે સાઈના ગળાિાંથી સોનાની
ચેઈન રર્િિ રૂમપયા ૬૦,૦૦૦/- ખેચી િોડી લઈ નાસી ગયા હિા. આ અંગેની ફરીયાદ સુરેશભાઈ
દે સાઈએ મનર્ોલ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ર્ે.ડી.હડીયા ચલાવે છે .

આત્મહત્યા :

સમાચાર યાદી નં.૧૪૧૧/૧૮

રામોલાઃ અસ્િરબહેન રફલીપભાઇ પરિાર (ઉ.વ.૨૯) (રહે. સુખશાંમિનગર સીટીએિ રાિોલ) એ
બબિારીથી ર્ંટાળી િા.૨૩/૭/૧૮ સાજના ૫/૩૦ વાગ્યાના સુિારે પોિાના ઘરે ગળે ફાસો ખાઈ આત્િહત્યા
ર્રી હિી. આ અંગે રાિોલ પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ િ.સ.ઇ.શ્રી ભીખુભાઇ
ભલાભાઇ ચલાવે છે .

નાયબ પોલીસ ર્મિશનર,
ર્ંટ્રોલરૂિ, અ’વાદ શહેર.
પોલીસ ર્મિશનર વિી.
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