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

તા.૧૬/૧૦/૨૦૧૮ મંગળવાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૦૧૯/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૬૧ ર્ેસ ર્રી, ૬૦ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૬૯ લીટર
દે શી દારૂ, ૪૦૪ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ અને ૭૫ બબયર ટીન ર્બજે ર્યાક હિા. િેિજ જુગાર ધારા હેઠળ ૫
ર્ેસ ર્રી ૧૩ વ્યક્ક્િઓની અટર્ ર્રી રોર્ડ રૂમપયા ૪૦,૩૫૦/- અને જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૦૨૦/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૬૮ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

ઘરફોડાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૦૨૧/૧૮

એલીસબ્રીજાઃ જીગ્નેશભાઈ રિેશચંદ્ર શાહ (રહે. િપોવન સોસાયટી િાણેર્બાગ હોલ પાછળ આંબાવાડી)
એ એલીસબ્રીજ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૧૪/૧૦/૧૮ રાિના ૯/૩૦ થી ૧૦/૧૫
વાગ્યા દરમ્યાન એલીસબ્રીજ આંબાવાડી જી.એસ.ટી. ઓફીસની સાિે શ્યાિલ ર્ોમ્પલેક્ષ ખાિે આવેલ
પોિાની ઓફીસના દરવાજાનુ િાળુ િોડી અજાણી વ્યક્ક્િ મિજોરીની ચોરી ર્રી લઈ ગઈ છે . જે મિજોરીિાં
રોર્ડ રૂમપયા ૨,૩૦,૦૦૦/- િેિજ અલગ-અલગ મવદે શી ચલણની જુદા-જુદા દરની નોટ હિી. આ ગુનાની
િપાસ પો.ઈ.શ્રી એ.એસ.પટેલ ચલાવે છે .

લટુ ની ફરીયાદાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૦૨૨/૧૮

શાહપરુ ાઃ ધવલભાઇ રિેશભાઇ શાહ (ઉ.વ.૩૨) (રહે. બોરસલ્લી એપાટક િેન્ટ શાહપુર) એ શાહપુર પોલીસ
સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૧૫/૧૦/૧૮ ર્લાર્ ૧/૦૦ વાગ્યાના સુિારે ખાનપુર પટેલ
સોસાયટી આગળ પોિાની ર્ાર પાર્ક ર્રિા હિા ત્યારે રોંગ સાઈડિાં િોટર સાયર્લ ઉપર આવેલ ચાર
પુરૂષોને ધવલભાઈએ રોંગ સાઈડ િોટર સાયર્લ ચલાવિા ર્ાર અથડાઈ જવાના સંભવે ટર્ોર ર્રિા
ચારે ય પુરૂષોએ ધવલભાઈને ગડદાપાટુનો િાર િારી ધવલભાઈના ગળાિાંથી સોનાની ચેઈન િથા
િેિના પત્નીના ગળાિાંથી સોનાની ચેઈન અને ર્ાનની સોનાની બુટ્ટી િળી કુલ કર્િિ રૂમપયા ૪૧,૫૦૦/િિાની લુટં ર્રી ર્રી નાસી ગયા હિા. આ ગુનાની િપાસ પો.ઈ.શ્રી બી.ર્ે.ગિાર ચલાવે છે .
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ચોરીાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૦૨૩/૧૮

સાબરમતીાઃ અશોર્ભાઇ રૂપચંદભાઇ શાહ (ઉ.વ.૭૦) (રહે.નવબંગલા ર્ાિધેન ુ એપાટક િેન્ટ સાિે રાિનગર
સાબરિિી) એ સાબરિિી પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૧૪/૧૦/૧૮ ર્લાર્ ૯/૦૦
વાગ્યાના સુિારે પોિાના ખુલ્લા િર્ાનિાં પ્રવેશ ર્રી રોર્ડ રૂમપયા ૧,૨૫,૦૦૦/- ચોરી ર્રી લઈ ગઈ છે .
આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી એ.જે.દે સાઈ ચલાવે છે .

ુ / સોનાની ચેઈન ખેચી તોડી લઈ ગયાાઃસોનાન ુ મંગળસત્ર

સમાચાર યાદી નં.૨૦૨૪/૧૮

સોલા હાઈકોટટ ાઃ નીલીિાબહેન વા/ઓ બચિંિાિણીભાઇ ગદરે (ઉ.વ.૬૨) (રહે. હારિની હાઇસ્ટસ હેિાથક
પાટી પ્લોટની ગલીિા સાયન્સસીટી રોડ સોલા) િા.૦૩/૧૦/૧૮ ર્લાર્ ૭/૪૫ વાગ્યાના સુિારે સોલા
સાયન્સસીટી રોડ િક્ષશીલા બંગ્લોઝના ગેટ પાસે હેિાથક પાટી પ્લોટની ગલીિાંથી પસાર થઈ રહ્યા હિા
ત્યારે િોટર સાયર્લ ઉપર આવેલ એર્ પુરૂષ નીલીિાબહેનના ગળાિાંથી સોનાનુ િંગળસુત્ર કર્િિ રૂમપયા
૨૫,૦૦૦/- ખેચી િોડી લઈ નાસી ગયો હિો. આ અંગેની ફરીયાદ નીલીિાબહેન ગદરે એ િા.૧૫/૧૦/૧૮
નારોજ સોલા હાઈર્ોટક પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી વી.યુ.પાડવી
ચલાવે છે .

નવરં ગપરુ ાાઃ શશીબેન વા/ઓ ઇન્દ્રવદનભાઇ (ઉ.વ.૬૨) (રહે. પારસનગર મવભાગ-૧ સોલા રોડ
નારણપુરા) િા.૧૪/૧૦/૧૮ રાિના ૧૦/૩૦ વાગ્યાના સુિારે નવરં ગપુરા એડોર બીલ્ડીંગની સાિે સુવાસ
ર્ોલોની ત્રણ રસ્િા નજીર્થી એક્ટીવા ચલાવી પસાર થઈ રહ્યા હિા ત્યારે એર્ િોટર સાયર્લ ઉપર
આવેલ બે પુરૂષ શશીબહેનના ગળાિાંથી સોનાની ચેઈન કર્િિ રૂમપયા ૨૨,૦૦૦/- ખેચી િોડી લઈ
નાસી ગયા હિા. આ અંગેની ફરીયાદ શશીબહેને નવરં ગપુરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની
િપાસ વુ.પો.સ.ઇ.શ્રી યુ.જે.જોષી ચલાવે છે .

સરદારનગરાઃ ઈન્દ્રલાલ સ/ઓફ કર્સોિલ આહજા
(ઉ.વ.૫૯) (રહે. કૃષ્ણધાિ સોસાયટી રવી પેટ્રોલ
ુ
પંપની બાજુિા હાંસોલ સરદારનગર) િા.૧૫/૧૦/૧૮ રાિના ૧૦/૧૫ વાગ્યાના સુિારે ગેલેક્ષી
અંડરબ્રીજ પાસે રાધા સ્વાિી સોસાયટી નજીર્થી પસાર થઈ રહ્યા હિા ત્યારે એર્ િોટર સાયર્લ ઉપર
આવેલ બે પુરૂષ ઈન્દ્રલાલ આહજા
ુ ના ગળાિાંથી સોનાની ચેઈન પેડલ સાથે કર્િિ રૂમપયા ૬૦,૦૦૦/ખેચી િોડી લઈ નાસી ગયા હિા. આ અંગેની ફરીયાદ ઈન્દ્રલાલ આહજા
ુ એ સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશન
ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એિ.એિ.ઠાર્ોર ચલાવે છે .

આત્મહત્યાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૦૨૫/૧૮

નરોડાાઃ આરિીબહેન પુનિગીરી ગોસ્વાિી (રહે. જુના હનુિાન િંકદર નાના બચલોડા નરોડા) એ અગમ્ય
ર્ારણસર િા.૧૦/૧૦/૧૮ ર્લાર્ ૧૦/૪૦ વાગ્યાના સુિારે પોિાના ઘરે ઝેરી દવા પી લીધી હિી.
સારવાર િાટે િેિને સીવીલ હોસ્પીટલિાં દાખલ ર્રવાિાં આવ્યા હિા. જયાં સારવાર દરમ્યાન િેિનુ ં
મ ૃત્યુ મનપજયુ ં હતુ. આ અંગે નરોડા પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ િ.સ.ઇ.શ્રી
યોગેશભાઇ સેમ્યુલભાઇ ચલાવે છે .
નાયબ પોલીસ ર્મિશનર,
ર્ંટ્રોલરૂિ, અ’વાદ શહેર.
પોલીસ ર્મિશનર વિી.
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