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

ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

ુ વાર
તા.૦૩/૦૮/૨૦૧૮ શક્ર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૪૮૦/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૩૨ ર્ેસ ર્રી, ૨૨ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૧૫૨ લીટર
દે શી દારૂ, ૧૩૭ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૧ રરક્ષા અને ૩ સ્કૂટર ર્બજે ર્યાક હિા. િેિજ જુગારધારા હેઠળ ૨
ર્ેસ ર્રી ૯ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૧૧,૪૬૦/- અને જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૪૮૧/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૪૦ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી.૯૩ મુજબ ૩ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૧
વ્યક્ક્િની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

ઘરફોડાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૪૮૨/૧૮

ખોખરાાઃ અશોર્ભાઇ િણીલાલ શિાક (રહે. ભાલર્ેશ્વર સોસાયટી નવા અનાજ બજાર સાિે ડી-૩૩ દવાખાના
સાિે ખોખરા) એ ખોખરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨/૮/૧૮ ર્લાર્ ૪/૧૫ વાગ્યા
પહેલા પોિાના િર્ાનના દરવાજાનો નકુચો િોડી, અજાણ્યો પુરૂષ (૩૫ વષકના આશરાનો) િર્ાનિાં પ્રવેશ
ર્રી, િીજોરીિાંથી રોર્ડ રૂમપયા ૬૦,૦૦૦/- ચોરી ર્રી લઇ ગયો છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી
જી.ર્ે.ચાવડા ચલાવે છે .

ચોરી :-

સમાચાર યાદી નં.૧૪૮૩/૧૮

નવરં ગપરુ ાાઃ િહેન્દ્રભાઈ િાવજીભાઇ પટેલ (ઉ.વ.૫૨)(રહે,અવધ પાર્ક લેંડ સાયન્દ્સ મસટી રોડ, સોલા) એ
નવરં ગપુરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૦૨/૦૮/૧૮ બપોરના ૨/૦૦ થી ૨/૧૫
વાગ્યા દરમ્યાન પોિાની જવેલસકની દુર્ાનિાં ડીલીવરી િેન િરીર્ે ર્ાિ ર્રિા ર્નુમસિંહ ચાવડા જવેલસકની
ડીલીવરી ર્રવા જિા હિા દરમ્યાન નવરં ગપુરા સી.જી.રોડ બોડીલાઈન ચાર રસ્િા નજીર્થી પસાર થઈ
રહ્યા હિા ત્યારે ર્નુમસહને રોર્ી પોલીસની ઓળખ આપી “હાલિા ૧૫ િી ઓગસ્ટનુ ચેર્ીંગ ચાલે છે અને
િારા થેલાિા ર્ઈર્ ડ્રગ્સ જેવી ચીજવસ્તુ હોય િેવી િને શંર્ા છે ” અિારા સાહેબ પાસે થેલાનુ ં ચેરર્િંગ ર્રવુ
પડશે. િેિ ર્હી ધિર્ાવી નજીર્િાં આવેલ િમનષ્ર્ શો રૂિની નીચે બીજા પુરૂષ પાસે લઈ જઈ બન્ને
પુરૂષોએ ભેગાિળી ર્નુમસહ પાસેના થેલાિાં ચેર્ ર્રવાના બહાને યુક્ક્િ-પ્રયુક્ક્િ ર્રી થેલિાંથી દાગીનાનુ ં
એર્ બોક્ષ ર્નુમસિંહની નજર ચુર્વી ચોરી ર્રી લીધુ હતુ. જે બોક્ષિા દાગીના રર્િિ રૂમપયા ૬,૦૦,૦૦૦/િિાના હિા. આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી એ.એચ.ર્ાઝી ચલાવે છે .
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એલીસબ્રીજાઃ અનીષભાઇ રિેશભાઇ ગાંધી (ઉ.વ.૫૨)(રહે.અનીષ બંગ્લોઝ જુના સચીવાલય સાિે
પાંજરાપોળ) એ િા.૨/૮/૧૮ નારોજ એલીસબ્રીજ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે
િા.૨૩/૦૭/૧૮ રાિના ૧૧/૦૦ થી િા.૨૪/૦૭/૧૮ સવારના ૭/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના ઘરે
ર્ાિ ર્રિા રિેશભાઇ ર્ોયાભાઇ બારોટ (ઉ.વ.૪૦)(રહે.િીઢાર્વા બચરીયા િા-સીિનવાડા જજલ્લોડુગ
ં રપુર રાજ્સસ્થાન) અનીષભાઇના ઘરિાંથી સોનાનુ પેડલ રર્િિ રૂમપયા ૭,૦૦૦/- અને રોક્ડ રૂમપયા
૧,૨૫,૦૦૦/- મુર્ેલ બેગની ચોરી ર્રી લઇ ગયો છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી એ.પી.જેબલલયા
ચલાવે છે .

વાહન ચોરી :-

સમાચાર યાદી નં.૧૪૮૪/૧૮

વાડજાઃ અરભિભાઇ લીલાભાઇ િોધવાડીયા (ઉ.વ.૫૪)(રહે,ર્ીંદરખેડા ગાિ, વાડી મવસ્િાર િા.પોરબંદર
જી-પોરબંદર) એ િા.૦૧/૦૮/૧૮ રાિના ૧૦/૩૦ વાગે જુના વાડજ સંજીવની હોસ્પીટલની સાિે પોિાની
બોલેરે ગાડી નંબર જીજે.૧૪.એક્સ.૦૮૫૭ રર્િિ રૂમપયા ૪,૦૦,૦૦૦/- પાર્ક ર્રી િી. જેની ચોરી
િા.૦૨/૦૮/૧૮ સવારના ૭/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન થઇ હિી. આ અંગેની ફરીયાદા અરભિભાઈ
િોધવાડીયાએ વાડજ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી એચ.ડી.પુરોરહિ
ચલાવે છે .

આત્મહત્યા :-

સમાચાર યાદી નં.૧૪૮૫/૧૮

શાહપરુ ાઃ અમુિલાલ સ/ઓ ન્દ્યાલચંદ શાહ (ઉ.વ.૭૩) (રહે. ધવલગીરી એપાટક િેન્દ્ટ શાહપુર બહાઇ
સેન્દ્ટર) એ લબિારીથી ર્ંટાળી િા.૨/૮/૧૮ ર્લાર્ ૭/૦૦ વાગ્યાના સુિારે પોિાના રહેણાંર્ની ગેલેરીિાંથી
નીચે પડતુ મુર્િા ગંભીર ઈજાઓ થિા સારવાર િાટે વા.સા.હોસ્પીટલિા લઈ જિા ફરજ પરના ડૉ.શ્રીએ
મ ૃિ જાહેર ર્યાક હિા. આ અંગે શાહપુર પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી
ડી.એસ.ઈસરાણી ચલાવે છે .

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