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

તા.૧૪/૧૦/૨૦૧૮ રવિિાર
અમદાિાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૦૦૩/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૧૦૬ ર્ેસ ર્રી, ૧૦૬ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૨૫૫
લીટર દે શી દારૂ, ૧૦૫ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૨૫૦ ક્વૉટર ઇંગ્લીશ દારૂ, ૩૦૮ બબયર ટીન, ૦૧ સ્કુટર અને
૦૩ ર્ાર ર્બજે ર્રી હિી. િેિજ જુગાર ધારા હેઠળ ૦૩ ર્ેસ ર્રી ૧૮ વ્યક્ક્િઓની અટર્ ર્રી રોર્ડ રૂમપયા
૩૧,૯૦૦/- અને જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૦૦૪/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૨૨ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી િેિજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૦૨ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૦૩
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

છે તરપીંડી અને વિશ્વાસઘાત :-

સમાચાર યાદી નં.૨૦૦૫/૧૮

શહેરકોટડાાઃ િનોજ કર્શનચંદ નેભાણી (ઉ.વ.૩૮) (રહે. ર્ણાકવિી સુદરવન
ં
આઇ.ટી.આઇ. રોડ કુબેરનગર)
એ િા.૧૩/૧૦/૧૮ નારોજ શહેરર્ોટડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૧૪/૦૪/૧૮ થી
િા.૨૪/૦૭/૧૮ સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન આરોપી (૧) ગોમવિંદ કુર્રે જા (૨) સુમનલ કુર્રે જા (બંને રહે
સફલ-૪, શ્રી કિષ્ના ફેબ્રીક્સ અિદુપુરા) એ ભેગા િળી અિદુપુરા નરોડા રોડ સફલ-૪, બ્લોર્ નંબરઇ/૪૧૮ િાં આવેલ અરીિા ટેક્ષ નાિની દુર્ાનિાંથી ર્ાપડનો િાલ કુલ રૂમપયા ૮,૦૨,૫૧૪/- િિાની
ખરીદી ર્રી, િેના નાણાં નહી ચુર્વી મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી
એ.ડી.ચાવડા ચલાવે છે .

સોનાની ચેઈન ખેચી તોડી લઈ ગયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૦૦૬/૧૮

કૃષ્ણનગરાઃ રે ખાબહેન ચંન્દ્રર્ાન્દ્િભાઇ સોડાર્ર (ઉ.વ.૫૦)(રહે.ગોપીનાથ પ્રાઈડ, પાશ્વકનાથ ટાઉનમશપ
મવભાગ-૭ ભારિી સ્કુલ સંર્ેિ બંગ્લોઝની અંદર કૃષ્ણનગર) િા.૧૩/૧૦/૧૮ ર્લાર્ ૦૦/૧૫ વાગ્યાના
સુિારે ઠક્કરનગર ટી.વી.એસ િહાલક્ષ્િી શો રૂિ સાિેથી પમિ સાથે િોટર સાયર્લ પાછળ બેસી પસાર
થઈ રહ્યા હિા ત્યારે એર્ િોટર સાયર્લ ઉપર આવેલ બે પુરૂષ રે ખાબહેનના ગળાિાંથી સોનાનો દોરો
કર્િિ રૂમપયા ૪૫,૦૦૦/- ખેચી િોડી લઈ નાસી ગયા હિા. આ અંગેની ફરીયાદ રે ખાબહેન સોડાર્રે
કૃષ્ણનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.ઈ.શ્રી વી.આર.ચૌધરી ચલાવે છે .
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ઘરફોડાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૦૦૭ /૧૮

રાણીપાઃ બાલચંદ છગનલાલ પરિાર (રહે. ન્દ્યુ ર્સ્તુરબાનગર ર્ો.ઓ હાઉસીંગ સોસાયટી રાધાસ્વાિી રોડ
રાણીપ) એ િા.૧૩/૧૦/૧૮ નારોજ રાણીપ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૦૫/૧૦/૧૮
સાંજના ૫/૩૦ થી િા.૬/૧૦/૧૮ સવારના ૮/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના િર્ાનના દરવાજાનો નકુચો
િોડી અજાણી વ્યક્ક્િ ઘરિાં પ્રવેશ ર્રી સોના-ચાંદીના દાગીના અને રોર્ડ રૂમપયા િળી કુલ રૂમપયા
૧,૬૭,૦૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઈ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી પી.આર.બાંગા ચલાવે છે .

ચોરી :

સમાચાર યાદી નં.૨૦૦૮/૧૮

શાહીબાગાઃ મવિળાબહેન વા/ઓ ગીરીશભાઇ ગૌસ્વાિી (ઉ.વ.૫૦) (રહે. જયકહિંદ સોસાયટી િોહન મસનેિા
પાસે અસારવા શાહીબાગ) િા.૧૩/૧૦/૧૮ ર્લાર્ ૧૦/૪૦ વાગ્યાના સુિારે એસ.બી.આઇ.બેંર્ પાસેના
એ.એિ.ટી.એસ. બસ સ્ટેન્દ્ડ થી સુજાિા ફ્લેટ સુધી શટલ ઓટો રીક્ષાની મુસાફરી દરમ્યાન કરક્ષાિાં બેઠેલ
ચાર પુરૂષોએ મવિળાબહેનની નજર ચુર્વી મવિળાબહેનના ગળાિાંથી સોનાની ચેઈન કર્િિ રૂમપયા
૩૦,૦૦૦/- ચોરી ર્રી લીધી હિી. આ અંગેની ફરીયાદ મવિળાબહેન ગૌસ્વાિીએ શાહીબાગ પોલીસ
સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી એિ.એચ.ઝાલા ચલાવે છે .

િાહન અકસ્માતમાં મત્ૃ ય ુ :-

સમાચાર યાદી નં.૨૦૦૯/૧૮

ુ રુ ાઃ હસનભાઇ હોજેફાભાઇ ઉજ્જજેની (રહે. ગલી નં-૨ કુિબી િહોલ્લો ર્ાલુપરુ દરવાજા અંદર ર્ાલુપરુ )
કાલપ
ુ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૩/૧૦/૧૮ રાિના
એ િા.૧૩/૧૦/૧૮ નારોજ ર્ાલુપર
ુ હોટલ િાશકલ સાિેથી હસનભાઇના મપિાના ર્ાર્ા િૈયબભાઇ આશર્અલી
૮/૩૦ વાગ્યાના સુિારે ર્ાલુપર
ઉજ્જજેની (ઉ.વ.૭૦) ચાલિા પસાર થઈ રહ્યા હિા ત્યારે અજાણ્યા વાહન ચાલર્ે વાહન પુરઝડપે અને
બેદરર્ારીથી ચલાવી ટક્કર િારિા ગંભીર ઇજાઓ થિા સારવાર િાટે વા.સા.હોસ્પીટલ િાં દાખલ ર્રવાિાં
આવ્યા હિા. જયાં સારવાર દરમ્યાન િા.૧૩/૧૦/૧૮ સાંજના ૫/૦૦ વાગે િૈયબચાચાનુ ં મ ૃત્યુ મનપજયુ ં
હતુ. આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી જે.એચ.ર્છોટ ચલાવે છે .

૧૮ મા માળે થી પડી જતાં મ ૃત્યુ :-

સમાચાર યાદી નં.૨૦૧૦/૧૮

એલલસલિજાઃ ઝુબેર સ/ઓ મનઝામુદ્દીન શેખ (ઉ.વ.૩૫) (રહે.ઝુબેદા આપાની ચાલી નહેરૂનગર સંગિ
મસનેિા પાછળ સરખેજ) િા.૧૩/૧૦/૧૮ બપોરના ૧/૦૦ વાગ્યાના સુિારે િક્ષશીલા એપાટક િેન્દ્ટ ખાિે
૧૮ િા િાળે થી પગ લપસી જિાં નીચે પડી જિાં, શરીરે ગંભીર ઈજાઓ થિા સારવાર િાટે િેિને
વા.સા.હોસ્પીટલ લઈ જિા ફરજ પરના ડૉ.શ્રી એ િેિને મ ૃિ જાહેર ર્યાક હિા. આ અંગે એબલસબબ્રજ
પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી રિીલાલ િોહનલાલ ચલાવે છે .
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આત્મહત્યાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૦૧૧/૧૮

એલલસલિજાઃ મવવેર્ સ/ઓ બબનયકુિાર શિાક (ઉ.વ.૨૧) (રહે. ગાંધીકુંજ સોસાયટી આંબાવાડી) એ
અગમ્ય ર્ારણસર િા.૧૩/૧૦/૧૮ બપોરના ૧/૩૦ વાગ્યાના સુિારે પોિાના ઘરે કહિંચર્ાના હર્
ુ િાં રૂિાલ
બાંધી ગળે ફાંસો ખાઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે એબલસબબ્રજ પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની
િપાસ હે.ર્ો.શ્રી પવકિમસિંહ વેચાિભાઇ ચલાવે છે .
નાયબ પોલીસ ર્મિશનર,
ર્ંટ્રોલરૂિ, અ’વાદ શહેર.
પોલીસ ર્મિશનર વિી.
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