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

તા.૦૮/૧૦/૨૦૧૮ સોમવાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૯૬૨/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૫૪ ર્ેસ ર્રી, ૫૮ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૯૪ લીટર
દે શી દારૂ, ૩૭૯ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૯૬ બબયર ટીન ૧ સ્કુટર, ૦૧ િોટર સાયર્લ અને ૦૨ લોડીંગ રીક્ષા ર્બજે
ર્રી હિી. િેિજ જુગાર ધારા હેઠળ ૦૨ ર્ેસ ર્રી ૦૫ વ્યક્ક્િઓની અટર્ ર્રી રોર્ડ રૂમપયા ૧૫,૯૧૦/ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૯૬૩/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૧૬ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી િેિજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૦૩ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

છે તરપીંડી અને વવશ્વાસઘાત :-

સમાચાર યાદી નં.૧૯૬૪/૧૮

મણીનગર : અિીગ્નાબહેન ડો/ઓ ભાવેનભાઇ પટેલ(ઉ.વ.૩૮)(રહે,મનત્યાનંદ એપાટક િેંન્ટ વર્ીલવાડી
એલ.જી.હોસ્પીટલ પાસે િણીનગર) એ િા.૦૭/૧૦/૧૮ નારોજ િણીનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ
નોંધાવી છે ર્ે આશરે ૧૪ િાસ પહેલાથી આજદીન સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન પોિાના ઘરે િથા
ગોરધનવાડી ચાર રસ્િા ખાિે આવેલ એસ.બી.આઇ.બેંર્ ખાિેથી આરોપી રોન (િેર્ િાય જની પ્રા.લી.
ના સંચાલર્ રહે, અંદિાન મનર્ોબાર) એ ટુરનુ ં પેર્ેજ બિાવી, અિીગ્નાબહેન િથા િેિની મિત્ર હીનાબેન
ભટ્ટ ના કુંટુબના િળી કુલ દસ વ્યક્ક્િના કુલ રૂપીયા ૨,૬૩,૦૦૦/- જિા ર્રાવડાવી, ટુર િાટેની સ્પાઇસ
જેટ ની ખોટી ટીર્ીટો િોર્લી, રૂપીયા પરિ નહી આપી, છે િરમપિંડી અને મવશ્વાસઘાિ ર્યો છે . આ ગુનાની
િપાસ િ.સ.ઇ.શ્રી સતુભા જોરુભા ચલાવે છે .

ઘરફોડાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૯૬૫/૧૮

ગોમતીપરુ : િોહિદસલીિ ર્ાસીિભાઇ શેખ (રહે.િર્ાન નંબર-૧૧૯૩ શિશેરબાગ ભઠીયારાની પોળ
ગોિિીપુર) એ ગોિિીપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૦૭/૧૦/૧૮ ર્લાર્ ૨/૦૦
થી ૭/૦૦ દરમ્યાન પોિાના ઘરિાં અજાણી વ્યક્ક્િ પ્રવેશ ર્રી, ઘરિાંથી રોર્ડ રૂપીયા ૬૫,૦૦૦/- અને
સોનાની પાંચ અંગુઠીઓ કર્િંિિ રૂમપયા ૮,૦૦૦/- િળી કુલ રૂમપય ૭૩,૦૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઈ
ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી એન.પી રાઠોડ ચલાવે છે .
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સોનાની ચેઈન ખેચી તોડી લઈ ગયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૯૬૬/૧૮

ુ ાાઃ ભગવિીબહેન વા/ઓ મશવચરણ અગ્રવાલ (ઉ.વ.૪૮) (રહે,રાધે રે સીડેન્સી ડુપ્લેક્ષ,
માધવપર
આર્ાશગંગા સોસાયટીની સાિે એસઆરપી ગ્રુપ-૨ પાછળ નવા નરોડા) િા.૦૭/૧૦/૧૮ રાિના ૮/૪૫
વાગ્યાના સુિારે કદલ્લી દરવાજાથી પ્રેિ દરવાજા િરફ ર્ટારીયા શોરૂિ સાિેથી એર્ટીવા ચલાવી પસાર
થઇ રહ્યા હિા દરમ્યાન એર્ િોટર સાયર્લ ઉપર આવેલ બે પુરૂષ ભગવિીબહેનના ગળાિાંથી સોનાની
ચેઈન પેંડલ સાથે કર્િિ રૂમપયા ૪૧,૦૦૦/- ખેચી િોડી લઇ નાસી ગયા હિા. આ અંગેની ફરીયાદ
ભગવિીબહેન અગ્રવાલે િાધવપુરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
એિ.એસ.પઠાણ ચલાવે છે .

ચોરી :-

સમાચાર યાદી નં.૧૯૬૭/૧૮

શાહીબાગાઃ જીિેન્રકુિાર પોપટજી ચાવડા (રહે.શાહીબાગ સોસાયટી િોહન સીનેિા સાિે અસારવા
શાહીબાગ) એ િા.૭/૧૦/૧૮ નારોજ શાહીબાગ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે
િા.૨૨/૯/૧૮ ર્લાર્ ૧૧/૦૦ વાગ્યાના સુિારે જીિેન્રકુિારના નેશનલ બેંર્ સેલરી એર્ાઉન્ટના
એસ.બી.આઇ િથા એક્સીસ બેંર્ના એ.ટી.એિ.િાંથી કુલ રૂમપયા ૧,૨૫,૦૦૦/- અજાણી વ્યક્ક્િએ ર્ાઢી
લીધા હિા. આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એિ.એચ.ઝાલા ચલાવે છે .

વાહન અકસ્માતમાં મતૃ ્ાઃુ -

સમાચાર યાદી નં.૧૯૬૮/૧૮

શાહીબાગાઃ પ્રહલાદભાઇ સોિાભાઇ પટણી (ઉ.વ.૫૫) (રહે, પટણીનગર ઓિનગર રોડ અસારવા
શાહીબાગ) એ શાહીબાગ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૭/૧૦/૧૮ બપોરના ૧/૩૦
વાગ્યાના સુિારે કહિેન્ર દે સાઇ ગાડક ન પાસે આઇસર ગાડી નંબર જીજે.૧૮.યુ.૮૭૬૦ ના ચાલર્ે આઇસર
ગાડી પુરઝડપે અને બેદરર્ારીથી ચલાવી પ્રહલાદભાઇના પુત્ર રાર્ેશભાઇ (ઉ.વ.૨૬) ના િોટર સાયર્લને
ટક્કર િારિા ગંભીર ઇજાઓ થિા, સારવાર અથે િેિને મસવીલ હોસ્પીટલ ખાિે દાખલ ર્રવાિાં આવ્યા
હિા. જયાં સારવાર દરમ્યાન રાર્ેશભાઇનુ ં મ ૃત્યુ મનપજયુ હતુ. આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
વી.પી.િર્વાણા ચલાવે છે .

આતમહતયા :-

સમાચાર યાદી નં.૧૯૬૯/૧૮

કૃષ્ણનગર : રાજેન્રભાઇ પુડલીર્ભાઇ
ં
િંત્રપાલ (ઉ.વ.૪૧)(રહે, શ્રીનાથ એપાટક સહજાંનદ સ્કુલ પાસે નવા
નરોડા)એ પોિાની થાઇરોડની બીિારીથી ર્ંટાળી જઇ, િા.૦૨/૧૦/૧૮ ના ર્લાર્ ૧૧/૦૦ વાગ્યાના
સુિારે ડેટોલનુ ં લીર્વીડ પી લેિા, સરવાર િાટે િેિને સીવીલ હોસ્પીટલ ખાિે દાખલ ર્યાક હિા. જયાં
સારવાર દરમ્યાન િા.૦૬/૧૦/૧૮ રાિના ૧૧/૧૫ વાગે િેિનુ ં મ ૃત્યુ મનપજયુ હતુ. આ અંગે કૃષ્ણનગર
પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ કૃષ્ણનગર પોલીસ ચલાવે છે .
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મેઘાણીનગર : રીનાબહેન વા/ઓ નરેં રસીંગ બઘેલ (ઉ.વ.૨૫)(રહે,અિરાજીનગર ગલી નંબર-૩ ભાગકવ
રોડ) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૦૭/૧૦/૧૮ ના ર્લાર્ ૯/૩૦ વાગ્યાના સુિારે પોિાના ઘરે રૂિના છિના
હર્
ુ સાથે દુપટ્ટો બાંધી ગળે ફાંસો ખાઇ આત્િહત્યા ર્રી છે . આ અંગે િેઘાણીનગર પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ
નોંધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એિ.ડી.િર્વાણા ચલાવે છે .

અમરાઇવાડી : ભરિભાઇ િનુભાઇ રાઠોડ (રહે,આંબેડર્રનગર સોસાયટી પોસ્ટ ઓફીસ સાિે
અિરાઇવાડી) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૦૭/૧૦/૧૮ સાંજના ૪/૩૦ વાગ્યાના સુિારે પોિાના ઘરે પંખા
સાથે દુપટ્ટો બાંધી ગળે ફાંસો ખાઇ આત્િહત્યા ર્રી છે . આ અંગે અિરાઇવાડી પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોંધી
આ અંગેની િપાસ અિરાઇવાડી પોલીસ ચલાવે છે .

નારોલ : સુનીિાબહેન વા/ઓ શૈષિણી યાદવ (ઉ.વ.૨૬)(રહે. ભુરીબેન ભરવાડના િર્ાનિાં શક્િીનગર,
પીપળજ ગાિ, નારોલ) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૦૭/૧૦/૧૮ ના ર્લાર્ ૯/૩૦ વાગ્યા પહેલા ર્ોઇપણ
સિયે પોિાના ઘરે લોખંડની એંગલ સાથે દુપટ્ટો બાંધી ગળે ફાંસો ખાઇ આત્િહત્યા ર્રી છે . આ અંગે નારોલ
પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ િ.પો.ર્િી.શ્રી “ર્ે” ડીવીઝન નાઓ ચલાવે છે .

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