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

તા.૧૧/૧૦/૨૦૧૮ ગરૂુ વાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૯૮૩/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૨૭ ર્ેસ ર્રી, ૨૪ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૫૧ લીટર
દે શી દારૂ, ૧૨૬ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ અને ૧ સ્કૂટર ર્બજે ર્ર્યક હતય. િેિજ જયગાર ધારા હેઠળ ૨ ર્ેસ ર્રી
૨ વ્યક્ક્િઓની અટર્ ર્રી રોર્ડ રૂમપયા ૨૪૪૦/- અને જયગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૯૮૪/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મયજબ કયલ
૧૩૨ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી િેિજ પ્રોહી ૯૩ મયજબ ૧૯ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૩
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

ઘરફોડાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૯૮૫/૧૮

ગોમતીપરુ ાઃ સરોજદે વ વા/ઓ કૃષ્ણપાલમસિંહ રાજપયિ (રહે.ર્ાશીબાઇની ચાલી બળીયાર્ાર્ા ચાર રસ્િા
રખિયાલ રોડ ગોિિીપયર) એ ગોિિીપયર પોલીસ સ્ટેશન િાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૦૯/૧૦/૧૮
રાિના ૯/૩૦ થી િા.૧૦/૧૦/૧૮ સાજના ૪/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના િર્ાનની લોિંડની જાળીનો
નકયચો િોડી અજાણી વ્યક્ક્િ ઘરિાં પ્રવેશ ર્રી સોના-ચાંદીના દાગીના અને રોર્ડ રૂમપયા િળી કયલ રૂમપયા
૯૩,૮૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઈ ગઈ છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી બી.ર્ે.ભયનાિર ચલાવે છે .

ચોરી :-

સમાચાર યાદી નં.૧૯૮૬/૧૮

નવરં ગપરુ ાાઃ રે િાબહેન વા/ઓ પીન્ર્ેશ નાહર (ઉ.વ.૩૭)(રહે.અનિોલ ટાવર એસ.વી.રોડ ગોરે ગાંવ વેસ્ટ
મયબ
ં ઈ) િા.૧૦/૧૦/૧૮ સાજના ૬/૧૫ વાગ્યાના સયિારે નવરં ગપયરા લો ગાડક ન િાિે ચણીયા ચોળી
બજારિાં િરીદી ર્રવા ગયા હિા ત્યારે રે િાબહેનની નજર ચયર્વી િેિના પસકિાંથી અજાણી વ્યક્ક્િએ
આશરે રોર્ડ રૂમપયા ૮૦,૦૦૦/- અને અગત્યના દસ્િાવેજોની ચોરી ર્રી લીધી હિી. આ અંગેની ફરીયાદ
રે િાબહેન નાહરે નવરં ગપયરા પોલીસ સ્ટેશન િાિે નોધાવી છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
પી.ટી.ચૌધરી ચલાવે છે .
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કારં જાઃ મપર્યષભાઇ ચંદયલાલ (રહે.શ્યાિલ રો-હાઉસ શ્યાિલ ચાર રસ્િા પાસે સેટેલાઇટ) એ ર્ારં જ પોલીસ
સ્ટેશન િાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૧૦/૧૦/૧૮ ર્લાર્ ૮/૦૦ થી ૮/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન ર્ારં જ
ભદ્દ્રર્ાળી િંદીરિાં મપર્યષભાઇની નજર ચયર્વી અજાણી વ્યક્ક્િએ મપર્યષભાઇનો એપલ ર્ંપનીનો આઇફોન૧૦ િોડલનો િોબાઇલ ફોન કર્િિ રૂમપયા ૫૦,૦૦૦/- ચોરી ર્રી લીધો હિો. આ ગયનાની િપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી એસ.આઇ.િર્રાણી ચલાવે છે .

વાહન અકસ્માતમાં મ ૃત્યુ :-

સમાચાર યાદી નં.૧૯૮૭/૧૮

નારોલાઃ રાજેશકયિાર રિણભાઇ સોલંર્ી (રહે.શકર્િ રો-હાઉસ જોગણી િાિાના િંકદર પાસે શાહવાડી
નારોલ) એ નારોલ પોલીસ સ્ટેશન િાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૦૯/૧૦/૧૮ બપોરના ૩/૪૫
વાગ્યાના સયિારે નારોલ સર્ક લ પાસે ગોકયલેશ પેટ્રોલપંપ સાિેથી રાજેશકયિારના મપિા રિણભાઇ ચાલિા
પસાર થઈ રહ્યા હિા ત્યારે અજાણ્યા િોટર સાયર્લના ચાલર્ે િોટર સાયર્લ પયરઝડપે અને બેદરર્ારીથી
ચલાવી રિણભાઈને ટક્કર િારિા ગંભીર ઈજાઓ થિા સારવાર દરમ્યાન િેિનય મ ૃત્ર્ય મનપજર્ય ં હતય. આ
ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી જે.બી.રાઠોડ ચલાવે છે .

આત્મહત્યા :-

સમાચાર યાદી નં.૧૯૮૮/૧૮

સાબરમતીાઃ િંગેશભાઇ છગનભાઇ સોલંર્ી (ઉ.વ.૪૫) (રહે. જગન્નાથ ઇન્દીરાનગર સી.ટી.ગોલ્ડ સીનેિા
સાિે સાબરિિી) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૧૦/૧૦/૧૮ નારોજ પોિાના ઘરે લોિંડની એંગલ સાથે દયપટ્ટો
બાંધી ગળે ફાસો િાઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે સાબરિિી પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની
િપાસ હે.ર્ો.શ્રી સયરેશભાઇ બાબયભાઇ ચલાવે છે .

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