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

તા.૨૫/૦૯/૨૦૧૮ મંગળવાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૮૭૧/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૭૮ ર્ેસ ર્રી, ૭૪ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૩૩૧ લીટર
દે શી દારૂ, ૮૭ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૧૨૧ ક્વાટક ર ઈંગ્લીશ દારૂ, ૧ સ્કૂટર,૧ િોટર સાયર્લ, ૧ રરક્ષા અને
૧ ઈક્કો ગાડી ર્બજે ર્રી હિી. િેિજ જુગાર ધારા હેઠળ ૫ ર્ેસ ર્રી ૨૯ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા
૬૧,૩૩૦/- અને જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૮૭૨/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૦૭ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી િેિજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૧૯ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૧
વ્યક્ક્િની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

છે તરપીંડીની ફરીયાદાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૮૭૩/૧૮

નરોડાાઃ િોહીિભાઇ રિેશચંન્દ્ર પંડયા (ઉ.વ.૨૭)(રહે, ન્દ્યુ સેર્ટર-૩ ગાંધીનગર) એ િા.૨૪/૯/૧૮
નારોજ નરોડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૧૬/૦૮/૧૮ નારોજ િોહીિભાઇએ પોિાનુ
રોયલ એન્દ્રીડ બુલેટ સીડી-૯૦૫૦ રર્િિ રૂમપયા ૧,૩૦,૦૦૦/- આરોપી નીખીલ વ્યાસ (ઓફીસ: જે એિ
ઓટૉ ર્નસ્લટન્દ્ટ એર્નાથ ર્ોમ્પ્લલેક્ષ સ્િશાન નરોડા) ને વેચાણથી આપેલ. જે પેટે નીખીલે એક્સીસ
બેંન્દ્ર્ કુબેરનગર શાખાનો આપેલ ચેર્ બાઉન્દ્સ થિા,બુલેટના રૂમપયા િાંગિા નહીં આપી મવશ્વાસઘાિ અને
છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી પી.વી.સોલંર્ી ચલાવે છે .

ઓઢવાઃ મપયુષભાઇ િણીલાલ પટેલ (રહે.યાિીની પાર્ક નવરં ગ હાઇસ્કુલ અંબબર્ાનગર ઓઢવ) એ
િા.૨૪/૯/૧૮ નારોજ ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૯/૦૩/૧૮ થી આજરદન
સુધીના સિયગાળા દરમ્પયાન ઓઢવ રીંગ રોડ ઉપર આવેલ રર્ષ્ના ઇન્દ્ડ.એસ્ટેટ િથા ખોડીયારનગર
યોગેશ ઇન્દ્ડ.નિકદા એસ્ટેટ ખાિે આરોપી જગિીિ મુલિાની (રહે,એસ.સી.ઓ.૧૦૮ બીજે િાળ સેક્ટર૪૭/સી ચંદીગઢ) એ િશીન આપાવવાનુ ર્હી રૂમપયા ૬,૦૦,૦૦૦/- િેળવી લઇ િશીન નહી અપાવી
છે િરપીંડી અને મવશ્વાસઘાિ ર્યો છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એસ.જે.ચૌહાણ ચલાવે છે .

ઘરફોડાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૮૭૪/૧૮

અમરાઇવાડીાઃ રહિંિિભાઇ ગોબરભાઇ િર્વાણા (રહે,શક્ક્િનગર ભારિીપાટી ્લોટ સાિે રબારી ર્ોલોની
અિરાઇવાડી) એ િા.૨૪/૯/૧૮ નારોજ અિરાઇવાડી પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે
િા.૨૩/૦૯/૧૮ રાિના ૧૧/૪૫ થી િા.૨૪/૦૯/૧૮ ર્લાર્ ૫/૪૫ વાગ્યા દરમ્પયાન પોિાના િર્ાનના
દરવાજાનો નકુચો િોડી અજાણી વ્યક્ક્િ ઘરિાં પ્રવેશ ર્રી િીજોરીિાંથી સોના-ચાંદીના દાગીના અને
રોર્ડ રૂમપયા ૨૫,૦૦૦/- િળી કુલ રૂમપયા ૧,૧૨,૩૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની
િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એિ.એિ.િેજોિ ચલાવે છે .
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વાહન ચોરી :-

સમાચાર યાદી નં.૧૮૭૫/૧૮

વસ્ત્રાપરુ ાઃ મનધીબહેન ડો/ઓ વસંિભાઈ અનારર્ર (રહે.સોિેશ્વર પાર્ક સન એન્દ્ડ સ્ટેપ ર્લ્બ, સિાધાર રોડ
ુ વન રોડ ગોટીલા ગાડક નની રદવાલ નજીર્
ઘાટલોડીયા) એ િા.૨૩/૦૯/૧૮ રાિના ૮/૦૦ વાગે મસિંધભ
પોિાની હોંડા બ્રીવો ર્ાર નંબર જીજે.૦૧.ર્ે.આર.૯૦૩૭ રર્િિ રૂમપયા ૩,૦૦,૦૦૦/- પાર્ક ર્રી હિી. જેની
ચોરી રાિના ૯/૪૫ વાગ્યા દરમ્પયાન થઇ હિી. આ અંગેની ફરીયાદ મનધીબહેન અનારર્રે િા.૨૪/૯/૧૮
નારોજ વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી િહેન્દ્ર વાસુદેવ ચલાવે છે .

ટ્રેઈનની અડફેટે આવી જતા મ ૃત્ુાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૮૭૬/૧૮

સાબરમતીાઃ િનુભાઇ ર્ાંિીભાઇ પરિાર (ઉ.વ.૨૫)(રહે,નાદરીયા પરૂ, શ્રીિાળીવાસ લક્ષ્િીપ ૂરા િાલુર્ો
સરસ્વિી જીલ્લો પાટણ) િા.૨૪/૦૯/૧૮ ર્લાર્ ૬/૦૦ વાગ્યાના સુિારે સાબરિિી રે લ્વે હોસ્પીટલ પાસે
ર્ાળીગાિ ગરનાળા નજીર્ ટ્રેઈનની અડફેટે આવી જિા, બંન્ને પગ ર્પાઇ જિા, સારવાર િાટે િેિને
સીવીલ હોસ્પીટલિાં દાખલ ર્રવાિાં આવ્યા હિા. જયાં સારવાર દરમ્પયાન સાજના ૫/૩૦ વાગે ફરજ
પરના ડો.શ્રીએ િેિને મ ૃિ જાહેર ર્યાક હિા. આ અંગે સાબરિિી પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની
િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ર્ે.આર સુિરીયા ચલાવે છે .

આતમહતયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૮૭૭/૧૮

સરદારનગરાઃ અજયભાઇ બલુભાઇ ઠાર્ોર (ઉ.વ.૧૮) (રહે.અંબબર્ાનગર નરોડા રે લ્વે સ્ટેશન સાિે
નોબલનગર સરદારનગર) એ અગમ્પય ર્ારણસર િા ૨૪/૯/૧૮ ર્લાર્ ૧૨/૩૦ વાગ્યાના સુિારે પોિાના
ઘરે ગળે ફાંસો ખાઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે સરદારનગર પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની
િપાસ હે.ર્ો.શ્રી જયેન્દ્રમસિંહ લાલમસિંહ ચલાવે છે .

કાગડાપીઠાઃ પારૂલબહેન ઉફે પારૂ વા/ઓફ લવજીભાઇ ઠાર્ોર (ઉ.વ.૪૦) (રહે.સાંર્ળચંદ મુખીની ચાલી
બહેરાિપુરા પોસ્ટ ઓરફસ પાસે બહેરાિપુરા) એ અગમ્પય ર્ારણસર િા.૨૩/૯/૧૮ ર્લાર્ ૯/૦૦ વાગ્યાના
સુિારે પોિાના ઘરે પોિાની જાિે પોિાના શરીર ઉપર ર્ેરોસીન છાંટી સળગી જઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી.
આ અંગે ર્ાગડાપીઠ પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી આમશષભાઇ લક્ષ્િણભાઇ
ચલાવે છે .

નારોલાઃ િંજુમસિંગ વા/ઓફ જયમસિંગ ઠાકુર (ઉ.વ.૨૯) (રહે.ર્ોયલી િલાવડી સબ સ્ટેશન પાસે નારોલ)
એ અગમ્પય ર્ારણસર િા.૧૩/૯/૧૮ સાજના ૭/૦૦ વાગ્યાના સુિારે પોિાના ઘરે લાર્ડાની વળી સાથે
દુપટ્ટો બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ લેિા સારવાર િાટે એલ.જી.હોક્સ્પટલિાં દાખલ ર્રવાિાં આવ્યા હિા. જયાં
સારવાર દરમ્પયાન િા.૨૩/૯/૧૮ સાજના ૭/૪૫ વાગે િેિનુ ં મ ૃત્યુ મનપજયુ ં હતુ. આ અંગે નારોલ પોલીસે
અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી ઇન્દ્િેખાબાઅલ મુખિાર
ં
હસન ચલાવે છે .

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