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

તા.૧૫/૦૯/૨૦૧૮ શનિવાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
િશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી િં.૧૭૯૫/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૩૨ ર્ેસ ર્રી, ૨૮ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૬૫૧ લીટર
દે શી દારૂ, ૨૨ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૧ ર્ાર અને ૧ િોટર સાયર્લ ર્બજે ર્ર્યક હતય. િેિજ જયગાર ધારા
હેઠળ ૫ ર્ેસ ર્રી ૧૯ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૬૪,૨૫૦/- અને જયગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક
હિા.

તકેદારીિા પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી િં.૧૭૯૬/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મયજબ કયલ
૧૬૪ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી િેિજ પ્રોહી ૯૩ મયજબ ૧૭ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૭
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

નવશ્વાસઘાત અિે છે તરપીંડીિી ફરીયાદાઃ-

સમાચાર યાદી િં.૧૭૯૭/૧૮

આિંદિગરાઃ રાજીવભાઇ સોહનલાલ ખન્ના (ઉ.વ.૫૨)(રહે.હરરનગર રદનદયાલ હોક્પપટલ પાછળ ન્ર્ય
રદલ્લી-૬૪) એ િા.૧૪/૯/૧૮ નારોજ આનંદનગર પોલીસ પટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે
િા.૧૦/૦૩/૨૦૧૭ થી િા.૦૬/૦૯/૨૦૧૮ સયધીના સિયગાળા દરમ્યાન પ્રહલાદનગર ર્ોપોરે ટ રોડ
સફલ મપ્રલ્ર્યડ નવિો િાળ ઓફીસ નંબર-૯૦૧ ખાિે આરોપી (૧) રાજેશ પટેલ (૨) અજય પટેલ
(રહે,રાિેશ્વર એપાટક િેન્ટ થલિેજ) અને િેના િળિીયા િાણસોએ ભેગા િળી રાજીવભાઇ િથા અન્ય
સાહેદોને લોન આપવાની લાલચ આપી, “શ્રીજી એન્ટરપ્રાઈઝ” ના ખાિાિાં અલગ-અલગ િારીખે
“એન.ઈ.એફ.ટી” િારફિે િેિજ રોર્ડ રૂમપયા િળી કયલ રૂમપયા ૧,૬૧,૫૪,૦૦૦/- િેળવી લઈ, લોન િંજયર
નહીં ર્રાવી છે િરપીંડી અને મવશ્વાસઘાિ ર્યો છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ર્ે.ડી.જાદવ ચલાવે છે .

ઘરફોડાઃ-

સમાચાર યાદી િં.૧૭૯૮/૧૮

સેટેલાઈટાઃ હેિિ
ં ભાઇ રાિપવરૂપ અગ્રવાલ (રહે.આમ્રશગયન આશાવરી ટાવર સાિે ફન રીપબ્લીર્ પાછળ
ઇપર્ોન સેટેલાઇટ) એ િા.૧૪/૯/૧૮ નારોજ સેટેલાઇટ પોલીસ પટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે
િા.૦૭/૦૯/૧૮ સાજના ૭/૦૦ થી િા.૧૩/૦૯/૧૮ ર્લાર્ ૮/૩૦ વાગ્યા સયધીના સિયગાળા દરમ્યાન
પોિાના િર્ાનનો દરવાજો િોડી અજાણી વ્યક્ક્િ ઘરિાં પ્રવેશ ર્રી ર્બાટિાંથી ડાયિંડ વીટી નંગ-૩,
ઘડીયાળ નંગ-૫, ચાંદીના મસક્કા, ચાંદીની બોટલ અને રોર્ડ રૂમપયા ૧,૦૦,૦૦૦/- િળી કયલ રૂમપયા
૧,૧૫,૦૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ડી.ર્ે.ગિારા ચલાવે છે .
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સરદારિગરાઃ મવરે નભાઇ બાબયભાઇ પટેલ (રહે, ભાગ્યોદય સોસાયટી મવભાગ-૨ દે વી મસનેિા પાછળ
સાબર ડેરીની બાજયિાં નરોડા બેઠર્ નરોડા) એ સરદારનગર પોલીસ પટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે
િા.૧૪/૦૯/૧૮ ર્લાર્ ૪/૧૫ વાગ્યાના સયિારે એર્ િોટર સાઇર્લ ઉપર આવેલ ત્રણ અજાણ્યા ઇસિો
મવરે નભાઇના િર્ાનના દરવાજાનો નકયચો િોડી િર્ાનિાં પ્રવેશ ર્રી, લાર્ડાના ર્બાટિાંથી સોના-ચાંદીના
દાગીના અને રોર્ડ રૂમપયા િળી કયલ રૂમપયા ૫,૦૩,૦૦૦/- િિા લોર્ર સાથે ચોરી ર્રી લઇ ગયા છે . આ
ગયનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી આર.એન.મવરાણી ચલાવે છે .

વાહિ અકસ્માતમાં મ ૃત્ુાઃ-

સમાચાર યાદી િં.૧૭૯૯/૧૮

“જે” ટ્રાફીક પોલીસ સ્ટેશિાઃ રાજયભાઈ બચયભાઈ ભરવાડ (રહે.નવી વસાહિ જશોદાનગર) એ જે ટ્રાફીર્
પોલીસ પટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૧૪/૯/૧૮ રાિના ૧૧/૩૦ વાગ્યા પહેલા બાદલભાઈ
ઉફે મવર્ી રર્મિિભાઈ િેશરાિ (ઉ.વ.૧૮) (રહે.નવી વસાહિ જશોદાનગર) મિત્રના િોટર સાયર્લ પાછળ
બેસી રાિોલબ્રીજ એક્સપ્રેસ હાઈવે પહેલા પસાર થઈ રહ્યા હિા ત્યારે ક્પવફ્ટ ર્ાર નંબર જીજે ૦૧ આર.ર્ે.
૦૭૨૦ ના ચાલર્ે ર્ાર પયરઝડપે અને બેદરર્ારીથી ચલાવી િોટર સાયર્લને ટક્કર િારિા બાદલભાઈને
ગંભીર ઈજાઓ થિા સારવાર િાટે એલ.જી.હોપપીટલિાં દાખલ ર્રવાિાં આવ્યા હિા. જયાં સારવાર
દરમ્યાન િા.૧૫/૯/૧૮ ર્લાર્ ૪/૨૦ વાગે િેિનય ં મ ૃત્ર્ય મનપજર્ય ં હતય. આ અંગેની િપાસ પો.ઈ.શ્રી
એ.બી.નાગોરી ચલાવે છે .

નવજ કરં ટ લાગતા મ ૃત્ુાઃ-

સમાચાર યાદી િં.૧૮૦૦/૧૮

કૃષ્ણિગરાઃ પાથક િનોજભાઇ બારોટ (ઉ.વ.૨૦) (રહે. સીિાબાગ સોસાયટી ખોરડયાર પાટી પ્લોટની
બાજયિાં કૃષ્ણનગર) િા.૧૩/૯/૧૮ રાિના ૮/૦૦ વાગ્યાના સયિારે શેરીિાં ગણેશ પંડાલિાં ઈલેર્ટ્રીર્
સીરીઝ લગાવવાનય ર્ાિ ર્રિા હિા ત્યારે મવજ ર્રં ટ લાગિા સારવાર િાટે સીવીલ હોપપીટલ લઈ જિા
ફરજ પરના ડૉશ્રીએ મ ૃિ જાહેર ર્યાક હિા. આ અંગે કૃષ્ણનગર પોલીસે અર્પિાિ િોિ નોધી આ અંગેની
િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી ર્ે.ડી.પટેલ ચલાવે છે .

અપમતૃ ્ાઃુ -

સમાચાર યાદી િં.૧૮૦૧/૧૮

ઓઢવાઃ જશોદાબહેન ગાજીમસિંગ રાજપયિ (ઉ.વ.૩૧) (રહે. હરીપયરા બ્લોર્ નંબર-૩૧ સાિે અિરાઈવાડી)
િા.૧૪/૯/૧૮ ર્લાર્ ૫/૧૫ વાગ્યાના સયિારે ઓઢવ જયશંર્ર પનેર્સ એન્ડ ર્ંફેસનર પ્રા.લી.પ્લોટ નં૩૧૯ ખાિે ર્ાિ ર્રિા હિા ત્યારે િેિનો હાથ િશીનિાં આવી જિા િાથય પણ િશીનિાં આવી જિા
ગંભીર ઈજાઓ થિા િેિનય ં મ ૃત્ર્ય મનપજર્ય ં હતય. આ અંગે ઓઢવ પોલીસે અર્પિાિ િોિ નોધી આ અંગેની
િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી એસ.જે.ચૌહાણ ચલાવે છે .

આતમહતયાાઃ-

સમાચાર યાદી િં.૧૮૦૨/૧૮

ઓઢવાઃ રાજયભાઇ સયદરિમય
ં
િી નાયર્ર (રહે. રણછોડજીના િરદર સાિે રબારી વસાહિ ઓઢવ) એ આમથિર્
સંર્ડાિણને લીધે િનિાં લાગી આવિા િા.૧૩/૯/૧૮ રાિના ૧૦/૦૦ થી ૧૧/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન
પોિાના રહેણાંર્ ખાિે પોિાના શરીર ઉપર જાિે ર્ેરોસીન છાંટી સળગી જઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ
અંગે ઓઢવ પોલીસે અર્પિાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી રાજ ેંદ્રમસિંહ બળવંિમસિંહ ચલાવે છે .

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