જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટેલીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ંટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૧૧/૦૯/૨૦૧૮ મંગળવાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૭૬૬/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૨૪ ર્ેસ ર્રી, ૨૫ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૧૦૮ લીટર
દે શી દારૂ, ૧૫૯ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૩૬૦ બબયર ટીન, ૨ ર્ાર અને ૧ િોટર સાયર્લ ર્બજે ર્ર્યક હતય.
િેિજ જયગાર ધારા હેઠળ ૨ ર્ેસ ર્રી ૫ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૧૯,૯૭૦/- અને જયગારના
સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૭૬૭/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મયજબ કયલ
૬૨ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી િેિજ પ્રોહી ૯૩ મયજબ ૧ વ્યક્ક્િની અને પાસા હેઠળ ૬ વ્યક્ક્િઓની
અટર્ાયિ ર્રી હિી.

લટ
ં ુ :-

સમાચાર યાદી નં.૧૭૬૮/૧૮

નરોડાાઃ ઉદયમસિંગ જયરાિમસિંગ રાઠોડ (રહે.શ્રીનાથ એસ્ટેટ નંબર-૭૪/૭૫, રણાસણ રે લ્વે ક્રોમસિંગ પાસે
નરોડા જીઆઇડીસી નરોડા) એ નરોડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૧૦/૦૯/૧૮ ર્લાર્
૧/૩૦ વાગ્યાના સયિારે સયિરના ર્ારખાના દદલખયશ િટનની દયર્ાન સાિે એર્ િોટર સાયર્લ ઉપર આવેલ
ચાર અજાણ્યા પયરૂષોએ ઉદયમસિંગ અને િેિના બનેવી રાહલ
ય મયમનિમસિંગને િાર િારી, િેિના સ્ટેટ બેંર્ના
બે એટીએિ ર્ાડક , રોર્ડ રૂમપયા ૫,૦૦૦/- િથા ઉદયમસિંગની એક્ટીવા નંબર જીજે.૧૮.એન.સી.૦૫૮૭
દર્િિ રૂમપયા ૨૫,૦૦૦/- લયટં ર્રી નાસી ગયા હિા. આ ગયનાની િપાસ પોસઇશ્રી એન.ર્ે.ડાભી ચલાવે
છે .

ચોરી :-

સમાચાર યાદી નં.૧૭૬૯/૧૮

શહેરકોટડાાઃ િહેન્દ્રભાઇ ખીિજીભાઈ પરિાર (રહે,રાિપ્રસાદની ચાલી અનીલ સ્ટાચક િીલની પાછળ
બાપયનગર) એ િા.૧૦/૯/૧૮ નારોજ શહેરર્ોટડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે
િા.૫/૯/૧૮ ર્લાર્ ૪/૦૦ વાગ્યાના સયિારે બાપયનગર ચીરાગ ડાયિંડ એસ્ટેટની બાજયિાં આવેલ
ખેિલાઆપા ટી સ્ટોલના અંદરના રૂિિાં ટેબલ ઉપરથી અજાણી વ્યક્ક્િ સોની ર્ંપનીનો “SLT-A58”
િોડલનો ર્ેિેરો દર્િિ રૂમપયા ૬૦,૦૦૦/- ચોરી ર્રી લઈ ગઇ છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
પી.વી.ધોર્ડીયા ચલાવે છે .
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વાહન ચોરી :-

સમાચાર યાદી નં.૧૭૭૦/૧૮

રામોલાઃ અનારજી વેલાજી ઠાર્ોર (રહે,સ્વયંભ ય હોસ્પીટલ વસ્ત્રાલ રીંગ રોડ) એ િા.૩૧/૦૮/૧૮ સાજના
૬/૦૦ વાગે વસ્ત્રાલ રીંગ રોડ સ્વયંભ ય હોસ્પીટલની આગળ ર્ંમ્પાઉન્દ્ડિાં પોિાની િહીન્દ્રા ર્ંપનીની બોલેરો
જીપ નંબર જીજે-૦૬-ઇ.એચ-૩૦૪૨ દર્િિ રૂમપયા ૧,૫૦,૦૦૦/- પાર્ક ર્રી હિી. જેની ચોરી િા.૧/૯/૧૮
ર્લાર્ ૩/૧૫ વાગ્યા દરમ્યાન થઈ હિી. આ અંગેની ફરીયાદ અનારજી ઠાર્ોરે િા.૧૦/૯/૧૮ નારોજ
રાિોલ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.વી.બી.વાઘેલા ચલાવે છે .

ત્રીજા માળે ફ્લેટની બારીમાંથી પડી જતાં મત્ૃ ય ુ :-

સમાચાર યાદી નં.૧૭૭૧/૧૮

નરોડાાઃ નરોડા હરીદશકન ચાર રસ્િા નજીર્ દે વકૃપા ફ્લેટ ત્રીજો િાળ ખાિે રહેિા કયંજલભાઈ પટેલનો
પયત્ર

આરવ કયંજલભાઇ પટેલ (ઉ.વ.૦૪) િા.૧૦/૯/૧૮ સાજના ૪/૧૫ વાગ્યાના સયિારે રહેણાંર્ના

ફ્લેટના બેડરૂિની બારીિાંથી નીચે પડી જિા, િાથાિા ગંભીર ઇજા થિા સારવાર િાટે િેને સેલ્બી
હોસ્પીટલિાં લઇ જિા ફરજ પરના ડૉ.શ્રીએ િેને મ ૃિ જાહેર ર્યો હિો. આ અંગે નરોડા પોલીસે અર્સ્િાિ
િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી રિેશભાઇ અમ ૃિભાઇ ચલાવે છે .

આત્મહત્યાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૭૭૨/૧૮

શહેરકોટડાાઃ નટવરભાઇ છગનભાઇ પટેલ (ઉ.વ.૬૦)(રહે.બાઇજીની ચાલી, વોરાના રોજા પાસે સરસપયર)
એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૮/૯/૧૮ ર્લાર્ ૮/૦૦ વાગ્યાના સયિારે પોિાના ઘરે પોિાની જાિે પોિાના
શરીર ઉપર ર્ેરોસીન છાંટી સળગી ગયા હિા. સારવાર િાટે મસવીલ હોસ્પીટલિાં દાખલ ર્યાક હિા. જયાં
સારવાર દરમ્યાન િા.૧૦/૯/૧૮ સાજના ૪/૩૦ વાગે િેિનય મ ૃત્ર્ય મનપજર્ય ં હતય. આ અંગે શહેરર્ોટડા
પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી ઇશ્વરભાઇ સોિાભાઇ ચલાવે છે .

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