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

તા.૧૫/૧૦/૨૦૧૮ સોમવાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૦૧૩/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૭૩ ર્ેસ ર્રી, ૭૨ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૧૬૫ લીટર
દે શી દારૂ, ૫૦ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૪૫ બબયર ટીન અને ૧ ર્ાર ર્બજે ર્રી હિી. િેિજ જુગાર ધારા હેઠળ
૮ ર્ેસ ર્રી ૬૩ વ્યક્ક્િઓની અટર્ ર્રી રોર્ડ રૂમપયા ૧,૧૪,૨૨૦/- અને જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક
હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૦૧૪/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૦૪ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી િેિજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૨ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૪
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

છે તરપીંડી અને વવશ્વાસઘાત :-

સમાચાર યાદી નં.૨૦૧૫/૧૮

એરપોર્ટ ાઃ રાજેન્દ્રકુિાર ભીખાલાલ પટેલ (ઉ.વ.૪૩) (રહે. અક્ષિ એલીગંજ દશકન એપાટક િેન્દ્ટ પાસે અવસર
પાટી પ્લોટ પાછળ હાંસોલ) એ િા.૧૪/૧૦/૧૮ નારોજ એરપોટક પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી
છે ર્ે િા.૨૮/૦૮/૧૮ િથા િા.૨૯/૦૮/૧૮ નારોજ આરોપી િો.ન.૯૫૮૨૦૫૫૮૬૭ િથા વોટસઅપ
નંબર ૮૮૮૨૨૬૧૬૫૨ ના ધારર્ે ભેગા િળી ઇન્દ્ડીયા ટુડે હોલીડે િાંથી વાિ ર્રૂ છુ િેિ ર્હી, રાજેન્દ્રકુિાર
પટેલે એર્ વર્ક પહેલ હડ
ુ ાઇ ર્ંપનીની આઈ-૧૦ ગાડી ખરીદે લ જે બાબિે સેિસંગ ટી.વી. િથા ફરવા
જવાના િળી બે પેર્ેજ િળે છે િેિ ર્હી રાજેન્દ્રકુિાર પટેલ પાસેથી અલગ-અલગ રૂમપયા ૫૯૯૯/- િથા
રૂમપયા ૩૫૦૦/- રાજેન્દ્રકુિાર પટેલના ખાિાિાંથી ઓનલાઇન ટ્રાંજેર્શન ર્રાવી પેર્ેજ નહી આપી
મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી મવશ્રાિભાઇ ચલાવે છે .

ઘરફોડાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૦૧૬ /૧૮

એલીસબ્રીજાઃ હીિેશભાઇ જશવંિભાઇ શાહ (રહે. સ્વાિી એપાટક િેન્દ્ટ-૨ ડીિાટક પાછળ ટી.વી.-૯ ની
ગલીિાં જીવરાજ પાર્ક ) એ એલીસબ્રીજ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૧૩/૧૦/૧૮
બપોરના ૨/૪૫ વાગ્યાના સુિારે એલીસબ્રીજ નેહરૂનગર એચ ર્ોલોની પિંજલી સ્ટોર નાિની દુર્ાનના
શટરના િાળા ખોલી અજાણી વ્યક્ક્િ દુર્ાનિાંથી કુલ રૂમપયા ૧,૦૦,૬૩૯/- િિાની ચોરી ર્રી લઈ ગઈ
છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી એ.પી.જેબલીયા ચલાવે છે .
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દાજી જતાં મ ૃત્યુ :-

સમાચાર યાદી નં.૨૦૧૭/૧૮

આનંદનગરાઃ િા.૧૨/૧૦/૧૮ ર્લાર્ ૪/૩૦ વાગ્યાના સુિારે પ્રમવણભાઇ હરખાભાઇ િર્વાણા (રહે.
કૃષ્ણધાિ ઔડાના િર્ાન મવભાગ-૨ વેજલપુર) ના ઘર પાછળ આવેલ ર્ચરાપેટીિાં અચાનર્ આગ
લાગિા પ્રમવણભાઇનો પુત્ર વંશ (ઉ.વ.૮) દાઝી ગયો હિો. સારવાર િાટે િેને સીવીલ હોસ્પીટલિાં દાખલ
ર્રવાિાં આવ્યો હિો. જયાં સારવાર દરમ્યાન િેન ુ મ ૃત્યુ મનપજયુ ં હતુ. આ અંગે આનંદનગર પોલીસે
અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી અહેિદખાન અબ્દુલખાન ચલાવે છે .

આત્મહત્યાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૦૧૮/૧૮

શહેરકોર્ડાાઃ ર્િલજીિમસિંગ યોગેન્દ્રમસિંગ ક્ષમત્રય (ઉ.વ.૪૩) (રહે. અરમવિંદમિલની ચાલી અમનલ સ્ટાચક રોડ
મપર્સકની ચાલી પાસે સરસપુર) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૧૪/૧૦/૧૮ બપોરના ૪/૪૫ વાગ્યા પહેલા
પોિાના ઘરે લોખંડની પાઇપ સાથે દોરી બાંધી ગળે ફાસો ખાઇ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે શહેરર્ોટડા
પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી હિીરભાઇ અળસીભાઇ ચલાવે છે .

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