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

તા.૨૩/૧૦/૨૦૧૮ મંગળવાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૦૭૧/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૩૯ ર્ેસ ર્રી, ૩૭ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૨૪૭ લીટર
દે શી દારૂ, ૧૧૧૦ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૪૮ બબયર ટીન અને ૧ ર્ાર ર્બજે ર્રી હિી. િેિજ જુગાર ધારા
હેઠળ ૨ ર્ેસ ર્રી ૭ વ્યક્ક્િઓની અટર્ ર્રી રોર્ડ રૂમપયા ૭૪૪૦/- અને જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક
હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૦૭૨/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૨૦૪ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૩ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૩
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

ઘરફોડ ચોરીાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૦૭૩/૧૮

અમરાઈવાડીાઃ ઉિેશ સુરેશભાઇ ગુપ્િા (રહે.મવનાયર્પાર્ક સોસાયટી નાની ર્ેનાળ રોડ વ્રજભુિી સોસાયટી
પાસે વસ્ત્રાલ) એ િા.૨૨/૧૦/૧૮ નારોજ અિરાઈવાડી પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે
િા.૧૮/૧૦/૧૮ ર્લાર્ ૧૦/૦૦ થી ૧૦/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન સ્વક્સ્િર્ ચાર રસ્િા જોગણીિાિાના િંદદર
પાસે િહાલક્ષ્િી ર્ોલ્ડ્રીર્ના ગોડાઉનિાંથી સોનાની મવટી દર્િિ રૂમપયા ૧૨,૦૦૦/-, િોબાઇલ ફોન દર્િિ
રૂમપયા ૫૦૦૦/- અને રોર્ડ રૂમપયા ૫૫,૦૦૦/- િળી કુલ રૂમપયા ૭૨,૦૦૦/-િિાની ચોરી ર્રી લઈ ગઈ
છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ડી.એસ.િર્વાણા ચલાવે છે .

ચોરીાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૦૭૪/૧૮

નવરં ગપરુ ાાઃ દદપેશભાઇ ગોમવિંદભાઇ દે સાઇ (રહે.તુલસી બંગ્લોઝ ર્ેશવબાગ પાટી પ્લોટ સાિે સાયન્સ
સીટી રોડ સોલા) િા.૨૦/૧૦/૧૮ સાંજના ૭/૧૫ વાગ્યાના સુિારે નવરં ગપુરા સી.જી.રોડ ફોડક શો રૂિ
નજીર્થી પોિાની ર્ાર ચલાવી પસાર થિા હિા ત્યારે બે પુરૂષો દદપેશભાઈ પાસે આવી દદપેશભાઈની
ગાડીિાંથી ઓઇલ નીર્ળે છે િેિ ર્હી દદપેશભાઈની નજર ચુર્વી ગાડીિાંથી ડેલ ર્ંપનીનુ લેપટોપ દર્િિ
રૂમપયા ૧૦,૦૦૦/- ચોરી ર્રી લઈ પલાયન થઈ ગયા હિા. આ અંગેની ફરીયાદ દદપેશભાઈ દે સાઈએ
િા.૨૨/૧૦/૧૮ નારોજ નવરં ગપુરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
પી.ટી.ચૌધરી ચલાવે છે .
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ુ રુ ાઃ હેિિ
કાલપ
ં ભાઇ હીરાલાલ િહેિા (ઉ.વ.૬૨) (રહે. બબનોરી સોલીટેર સાબો સેંટર પાછળ સાઉથ બોપલ)
ુ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૨/૧૦/૧૮ બપોરના ૩/૩૦ વાગ્યાના
એ ર્ાલુપર
ુ રે લ્ડ્વે સ્ટેશન ઇનગેટ સાિે હેિિ
સુિારે ર્ાલુપર
ં ભાઈની નજર ચુર્વી પેન્ટના ખીસાિાંથી રોર્ડ રૂમપયા
૮૫૦૦/- િથા અિેરીર્ન ડોલર ૫૦૧ અજાણી વ્યક્ક્િએ ચોરી ર્રી લીધી હિી. આ ગુનાની િપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી જે.એચ.ર્છોટ ચલાવે છે .

શાહીબાગાઃ ડૉ.રીની ડો/ઓ રાજેશ બુધ્ધદે વ (ઉ.વ.૨૭) (રહે.ડી/૪૦૩ ફેજ-૧ ન્યુ પી.જી.હોસ્ટેલ મસવીલ
હોક્સ્પટલ) એ શાહીબાગ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૨/૧૦/૧૮ ર્લાર્ ૭/૪૫ થી
ર્લાર્ ૧૨/૪૫ વાગ્યા દરમ્યાન ર્ાિવાળા બેન નાિે પદિીનીબેન બાસાહેબ ર્રાડેએ પોિાના રહેણાંર્
િાંથી લેપટોપ ૩૫,૦૦૦/- અને રોર્ડ રૂમપયા ૪,૫૦૦/- િળી કુલ રૂમપયા ૩૯,૫૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી
લઈ ગયા છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી આર.પી.ડાભી ચલાવે છે .

સોનાનો દોરો ખેચી તોડી લઈ ગયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૦૭૫/૧૮

સોલા હાઈકોર્ટ ાઃ (૧) સરલાબહેન િે મવધવા રાજુભાઇ ર્ાક્ન્િલાલ સગર (રહે.સ્વક્સ્િર્ પેલેસ મસલ્ડ્વર
સ્ટાર પાસે બેંર્ ઓફ બરોડાની ગલીિા ચાંદલોડીયા) િા.૨૨/૧૦/૧૮ સવારના ૧૧/૦૦ વાગ્યાના સુિારે
મસલ્ડ્વર સ્ટાર ચાર રસ્િાની પાસે આવેલ મુરલીધર ડેરી આગળથી પસાર થઈ રહ્યા હિા ત્યારે એર્ િોટર
સાયર્લ ઉપર આવેલ બે પુરૂષ સરલાબહેનના ગળાિાંથી સોનાનો દોરો દર્િિ રૂમપયા ૪૦,૦૦૦/- ખેચી
િોડી લઈ નાસી ગયા હિા. આ અંગેની ફરીયાદ સરલાબહેન સગરે સોલા હાઈર્ોટક પોલીસ સ્ટેશન ખાિે
નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી જી.એસ.સ્વાિી ચલાવે છે .

(૨)

ગાયત્રીબહેન ચંદુભાઇ પટેલ (રહે.િધુવન બંગ્લોઝ ર્ારગીલ પેટ્રોલપંપ પાછળ આદદત્વ

એલીગ્નસ ફ્લેટની બાજુિા સોલા) િા.૨૧/૧૦/૧૮ સવારના ૬/૪૫ વાગ્યાના સુિારે સોલા રત્નિ ફલેટ
આગળથી પસાર થઈ રહ્યા હિા ત્યારે એર્ િોટર સાયર્લ ઉપર આવેલ બે પુરૂષ સરલાબહેનના ગળાિાંથી
સોનાનો દોરો દર્િિ રૂમપયા ૯૦,૦૦૦/- ખેચી િોડી લઈ નાસી ગયા હિા. આ અંગેની ફરીયાદ
ગાયત્રીબહેન પટેલે સોલા હાઈર્ોટક પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
જી.એસ.સ્વાિી ચલાવે છે .

આત્મહત્યાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૦૭૬/૧૮

ચાંદખેડાાઃ દહિાંશ ુ સ/ઓ જીિેન્રભાઇ પરિાર (ઉ.વ.૧૪) (રહે.શ્યાિ બંગ્લોઝ મવભાગ-૨ આઇ.ઓ.સી.રોડ
ચાંદખેડા) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૨૨/૧૦/૧૮ નારોજ પોિાના ઘરે પંખાના હર્
ુ િાં દુપટ્ટો બાંધી ગળે ફાસો
ખાઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે ચાંદખેડા પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી
સુરેશભાઇ િંગળભાઇ ચલાવે છે .
નાયબ પોલીસ ર્મિશનર,
ર્ંટ્રોલરૂિ, અ’વાદ શહેર.
પોલીસ ર્મિશનર વિી.
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