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

ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૦૭/૦૮/૨૦૧૮ મંગળવાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૫૦૯/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૪૦ ર્ેસ ર્રી, ૩૮ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૩૦૦ લીટર
દે શી દારૂ, ૧૩૯૩ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૧૨ બબયર ટીન, ૦૧ ર્ાર, ૦૧ રીક્ષા અને ૨ સ્કૂટર ર્બજે ર્યાક
હિા. િેિજ જુગાર ધારા હેઠળ ૦૫ ર્ેસ ર્રી ૨૨ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૧,૧૯,૯૦૦/- અને
જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૫૧૦/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૭૨ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી.૯૩ મુજબ ૦૫ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૦૪
વ્યક્ક્િની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

ુ ) મળી આવ્ય ુ :
બબનવારસી નવજાત મ ૃત શીશ ુ (ભ્રણ

સમાચાર યાદી નં.૧૫૧૧/૧૮

નનકોલ : િા.૦૬/૦૮/૨૦૧૮ ના ર્લાર્ ૯/૦૦ વાગ્યા પહેલા ર્ોઇપણ સિયે મનર્ોલ લીલાનગર ધિકરાજ
સ્કુલ ની પાસે પુના િાિા ની ચાલી ખાિે આવેલ ગટર લાઇનિાંથી એર્ નવજાિ મ ૃિ શીશુ (ભ્રુણ)
બબનવારસી ત્યજી દદધેલ હાલિિાં િળી આવ્યુ છે . આ અંગે મનર્ોલ પોલીસે અજાણી સ્ત્રી મવરૂધ્ધ ગુનો
નોંધી આ ગુનાની પો.સ.ઈ.શ્રી એન.એન.શિાક ચલાવે છે .

છે તરપીંડીની ફરીયાદાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૫૧૨/૧૮

ઓઢવ : નરે ન્દ્રમસિંહ ભગીરથમસિંહ પરીહાર (રહે,િાધવ એપાટક િેન્દ્ટ મનગિ સોસાયટી રોડ ઘોડાસર
િણીનગર) એ િા.૬/૮/૧૮ નારોજ ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે

ર્ે

િા.૧૦/૦૭/૨૦૧૮ સાંજના ૫/૦૦ વાગ્યાના સુિારે આરોપી (૧) રાજુભાઇ આનંદભાઇ શાહ (રહે, શ્રીનાથ
સોસાયટી લાંભા) અને (૨) અતુલકુિાર (જેના પુરા નાિ-સરનાિાની ખબર નથી) ભેગાિળી
આરોપીઓની ઓઢવ જય ર્ેમિર્લ ર્ંપનીની બાજુિાં આવેલ “અમવનાશ ર્ાગો પ્રા.લી.” નાિની ટ્રાંસ્પોટક
ર્ંપની ખાિેથી નરે ન્દ્રમસિંહના પાંચ બેરલ “ફેરોિીલી” િાંથી એર્ બેરલ “ફેરોિીલી” (િેટલ) વજન ૧૦૦
દર્લો દર્િંિિ રૂમપયા ૧,૩૮,૬૫૦/- િિાનુ ં િહારાષ્ટ્ટ્ર સિારા ખાિે આવેલ મુથ્થા ફાઉંડસક ર્ંપનીિાં નહી
િોર્લી નરે ન્દ્રમસિંહ સાથે મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી પી.ર્ે.િર્વાણા
ચલાવે છે .
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ઘરફોડ :-

સમાચાર યાદી નં.૧૫૧૩/૧૮

ચાંદખેડા : મિિેષભાઇ પ ૂનિચંદ પટેલ (ઉ.વ.૪૦)(રહે,પાયનેપલ બંગ્લોઝ, શ્રીરં ગ સીટી સોસાયટી,
ટી.પી.૪૪ ચાંદખેડા) એ ચાંદખેડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૫/૮/૧૮ રાિના
૧૦/૧૫ થી િા.૬/૮/૧૮ ના ર્લાર્ ૩/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના ઘરના દરવાજાનુ ં લોર્ િોડી, ત્રણ
અજાણ્યા ઇસિો (૨૫ થી ૩૦ વષકના આશરાના) મિિેષભાઇના ઘરિાં પ્રવેશ ર્રી, ઘરિાંથી સોનાના
પાટલા દર્િંિિ રૂમપયા ૯૦,૦૦૦/- અને રોર્ડ રૂમપયા ૧૬,૫૦૦/- િળી કુલ રૂમપયા ૧,૦૬,૫૦૦/- િિાની
ચોરી ર્રી લઇ ગયા છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી જી.વી.ચૌધરી ચલાવે છે .

ચોરી :-

સમાચાર યાદી નં.૧૫૧૪/૧૮

કષ્ૃ ણનગર : દદનેશભાઇ ત્રીર્િદાસ પટેલ (ઉ.વ.૫૫)(રહે,રં ગસાગર સોસાયટી, અંકુર સ્કુલની સાિે,
સરદારચોર્) એ કૃષ્ટ્ણનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૬/૮/૧૮ ના ર્લાર્ ૧૧/૩૦
વાગ્યાના સુિારે બે અજાણ્યા ઇસિો (૪૫ વષકના આશરાના) ભેગાિળી અંક્રસુલની સાિે સરદારચોર્ ખાિે
આવેલ દદનેશભાઇની “રાિદે વ અમુલ પાલકર” ખાિે આવી, દદનેશભાઇ પાસે ખાખરા ભરવા િાટે પુઠં ા નુ
ખાલી બોક્સ િાંગિા, દદનેશભાઇ દુર્ાનની અંદર પુઠ્ઠાનુ ં ખાલી બોક્સ શોધવા ગયા હિા િે દરમ્યાન
ર્ાઉન્દ્ટરના ડ્રોઅરિાંથી રોર્ડ રૂમપયા ૩૬,૬૦૦/- ચોરી ર્રી લઇ ગયા હિા. આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
પી.ર્ે.દવેરા ચલાવે છે .

કરં ટ લાગતા મત્ૃ ય ુ :

સમાચાર યાદી નં.૧૫૧૫/૧૮

શહેરકોટડા : જોગેન્દ્રભાઇ િનુમસિંહ રાઠોડ (ઉ.વ.૨૫)(રહે,આનંદ સજીર્લની બાજુિાં િેમ્ર્ો) િા.૬/૮/૧૮
સવારના ૭/૧૫ વાગ્યાના સુિારે ઘરની પાણીની િોટર ચાલુ ર્રવા જિા, પોિાના પગ ઉઘાડા હોય િે
પગ પાણીને અડિા પાણીની િોટરનો અથીંગ હોઇ, એર્દિ ઇલેક્ટ્રીર્ ર્રં ટ લાગિા સારવાર અથે િેિને
મસવીલ હોસ્પીટલ ખાિે લઇ જિા, ફરજ પરના ડૉ.શ્રી એ ર્લાર્ ૮/૪૦ વાગે િેિને મ ૃિ જાહેર ર્યાક હિા.
આ અંગે શહેરર્ોટડા પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ િ.સ.ઈ.શ્રી ઇશ્વરભાઇ સોિાભાઇ
ચલાવે છે .

આત્મહત્યા :-

સમાચાર યાદી નં.૧૫૧૬/૧૮

શહેરકોટડા : સુિન મસિારાિ યાદવ (ઉ.વ.૨૮)(રહે,અમનલ વર્ીલ ની ચાલી હનુિાન િંદીર પાસે) એ
અગમ્ય ર્ારણસર િા.૬/૮/૧૮ ના ર્લાર્ ૯/૦૦ વાગ્યાના સુિારે પોિાના ઘરે છિિાં લગાડેલ હર્
ુ િાં
દુપટ્ટો બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે શહેરર્ોટડા પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ
અંગેની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી ર્ે.જે.ચૌહાણ ચલાવે છે .

નનકોલ : સ્િીરે ન દહરે નભાઇ પટેલ (ઉ.વ.૨૦)(રહે,દદવ્યજીવન એલીગંસ સત્યાગ્રહ બંગ્લોઝ પાસે મનર્ોલ)
એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૫/૮/૧૮ સાંજના ૬/૦૦ થી ૭/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના ઘરે પંખા સાથે
દુપટ્ટો બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે મનર્ોલ પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ
અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી શૈલષ
ે કુિાર ડાહયાભાઇ ચલાવે છે .
નાયબ પોલીસ ર્મિશનર,
ર્ંટ્રોલરૂિ, અ’વાદ શહેર.
પોલીસ ર્મિશનર વિી.
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