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

ુ વાર
તા.૨૬/૧૦/૨૦૧૮ શક્ર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૦૯૧/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૪૧ ર્ેસ ર્રી, ૩૯ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૧૮૪ લીટર
દે શી દારૂ, ૬ બોિલ ઈંગ્લીશ દારૂ અને ૨૪ બબયર ટીન ર્બજે ર્યાક હિા. િેિજ જુગાર ધારા હેઠળ ૬ ર્ેસ
ર્રી ૧૮ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૭૩,૦૫૭/- અને જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૦૯૨/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૪૧ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૭ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૧
વ્યક્ક્િની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

વવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :-

સમાચાર યાદી નં.૨૦૯૩/૧૮

વાડજાઃ રમવભાઇ બ્રીજલાલ રાજપાલ (ઉ.વ.૫૪)(રહે.સ્વિંત્ર સેનાનીનગર અખબારનગર નવાવાડજ) એ
િા.૨૫/૧૦/૧૮ નારોજ વાડજ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૦૧/૦૯/૨૦૧૭ થી
આજદીન સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન આરોપી ર્ેિન ભોગીલાલ ગોહીલ (રહે.રાજહંસ પાલનપુર ર્ેનાલ
રોડ સુરિ) અને (૨) જૈિીન ઘનશ્યાિભાઇ પટેલ (રહે.પરબડીવાસ સોની ફળીયા પ્રામિજ
િા.જી.ગાંધીનગર) એ ભેગા િળી રમવભાઇ પાસેથી કુલ ત્રણ ફોર વ્હીલ ગાડી નંબર (૧)
જીજે.૦૧.સી.જી.૪૮૪૮ (૨) જીજે.૨૭.ટી.૫૨૩૮ અને (૩) જીજે.૦૧.સી.વાય.૬૬૬૨ કુલ કર્િિ રૂમપયા
૫,૦૦,૦૦૦/- િાં વેચાણ લીધા બાદ, િે પેટે ર્ોઇ રર્િ નહીં ચુર્વી રમવભાઇ સાથે મવશ્વાસઘાિ અને
છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એન.એન.ચૌધરી ચલાવે છે .

ઘરફોડ ચોરીાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૦૯૪/૧૮

રખિયાલાઃ અબ્દુલજાવેદ અબ્દુલરશીદ શેખ (રહે.ગરીબ આવાસ યોજનાના િર્ાન ચાર િાળીયા અજીિ
િીલ ર્મ્પાઉન્ડ રખીયાલ) એ રબખયાલ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૪/૧૦/૧૮
રાિના ૮/૦૦ થી િા.૨૫/૧૦/૧૮ સવારના ૭/૦૦ સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન પોિાના િર્ાનનો
દરવાજો ખોલી, અજાણી વ્યક્ક્િ ઘરિાં પ્રવેશ ર્રી, સેિસંગ નોટ-૯ િોબાઇલ ફોન કર્િિ રૂમપયા
૨૦,૦૦૦/-, રે ડ-િી િોબાઇલ ફોન કર્િિ રૂમપયા ૨,૫૦૦/-, ચાંદીની મવિંટી કર્િંિિ રૂમપયા ૧,૦૦૦/- અને
રોર્ડ રૂમપયા ૧૦,૦૦૦/- િળી કુલ રૂમપયા ૩૩,૫૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઈ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી જે.જે.ગઢવી ચલાવે છે .
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સોનાનો દોરો િેચી તોડી લઈ ગયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૦૯૫/૧૮

કૃષ્ણનગરાઃ િીરાબહેન વા/ઓ ગુલાનમસિંહ રાજપુિ (ઉ.વ.૪૦)(રહે.સીિાબાગ સોસાયટી મવજય પાર્ક સાિે
કૃષ્ણનગર) િા.૨૫/૧૦/૧૮ રાિના ૯/૧૫ વાગ્યાના સુિારે કૃષ્ણનગ એિ.આર.એફ ટાયરના શો-રૂિ
આગળ પ્રર્ાશ કહિંદી સ્કુલ નજીર્ થી પસાર થઇ રહ્યા હિા દરમ્યાન એર્ િોટર સાયર્લ ઉપર આવેલ બે
પુરૂષ િીરાબહેનના ગળાિાંથી સોનાનો દોરો કર્િિ રૂમપયા ૪૫,૦૦૦/- ખેચી િોડી લઇ નાસી ગયા હિા.
આ અંગેની ફરીયાદ િીરાબહેન રાજપુિએ કૃષ્ણનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી ડી.જી.વહોમનયા ચલાવે છે .

ચોરીાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૦૯૬/૧૮

વાડજાઃ હેિિ
ં ભાઇ નટુભાઇ િર્વાણા (રહે.ર્લા રે સીડેન્સી રે ડીયો િીચી ટાવર પાસે શ્યાિલ ચાર રસ્િા)
એ િા.૨૫/૧૦/૧૮ નારોજ વાડજ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૧૨/૧૦/૧૮ સાજના
૬/૪૫ થી ૭/૪૫ વાગ્યા દરમ્યાન ઉસ્િાનપુરા આર.બી.આઇની બાજુિાં અભીવ ૃધી એપાટક િેંટ ખાિેથી
M.I. A-2 િોડેલના િોબાઇલ ફોન નંગ-૫ કુલ કર્િિ રૂમપયા ૮૫,૦૦૦/- િિાની અજાણી વ્યક્ક્િ ચોરી
ર્રી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એ.પી.પરિાર ચલાવે છે .

િાડીયાાઃ જયેન્રભાઇ ર્ાન્િીલાલ શાહ (રહે.ઉભો ખાંચો નાગજી ભુદરની પોળ િાંડવીની પોળ િાણેર્ચોર્)
એ ખાડીયા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૩/૧૦/૧૮ સવારના ૧૦/૩૦ થી સાજના
૮/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના ખુલ્લા િર્ાનિાં અજાણી વ્યક્ક્િ પ્રવેશ ર્રી, મિજોરીિાંથી સોના-ચાંદીના
દાગીના, રોર્ડ રૂમપયા િથા વસ્તુઓ િળી કુલ રૂમપયા ૩,૫૫,૫૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઈ ગઇ છે . આ
ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ડી.ડી.ચૌધરી ચલાવે છે .
નરોડાાઃ અભીલાષ રાધાકૃષ્ણ ર્ે.આર. (ઉ.વ.૨૩)(રહે.કુિાર સ્વાિી લે-હાઉસ ૩૩ ક્રોસ રોડ બેંગલોર) એ
નરોડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૨૪/૧૦/૧૮ રાિના ૯/૧૫ થી િા.૨૫/૧૦/૧૮
સવારના ૬/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોરબંદર થી અિદાવાદ નરોડા પાટીયા સુધીની ટ્રાવેલ્સિાં મુસાફરી
દરમ્યાન ટ્રાવેલ્સની ડેર્ીિાંથી ટુલ બોક્ષ, સ્પેરપાટક , સેફ્ટી સુઝલ િળી કુલ કર્િિ રૂમપયા ૭૨,૦૦૦/િિાનો સાિાન અજાણી વ્યક્ક્િએ ચોરી ર્રી લીધી હિી. આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એ.એિ.પટેલ
ચલાવે છે .

દાઝી જતા મ ૃત્ુાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૦૯૭/૧૮

ગોમતીપરુ ાઃ િારાબહેન વા/ઓ દશરથલાલ પટેલ (ઉ.વ.૭૫) (રહે. લીંિડા પોળ ગોિિીપુર ગાિ)
િા.૧૯/૧૦/૧૮ સાજના ૭/૦૦ વાગ્યાના સુિારે પોિાના ઘરે કદવાબત્તી ર્રિી વખિે દીવાની ઝાળ
પહેરેલ ર્પડાને લાગિા દાઝી ગયા હિા. સારવાર િાટે િેિને સીવીલ હોસ્પીટલિાં દાખલ ર્રવાિાં
આવ્યા હિા. જયાં સારવાર દરમ્યાન િા.૨૫/૧૦/૧૮ ર્લાર્ ૧૨/૦૦ વાગે િેિનુ ં મ ૃત્યુ મનપજયુ ં હતુ. આ
અંગે ગોિિીપુર પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ હે.ર્ો.દે વીદાસ વીરભાણ ચલાવે છે .
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આતમહતયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૦૯૮/૧૮

ુ ખાન પઠાણ (ઉ.વ.૧૫) (રહે. નુરે ઇલાહી સોસાયટી બરફની ફેર્ટરી
વેજલપરુ ાઃ બેબીબુસરા ડો/ઓ િહેબબ
પાસે જુહાપુરા) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૨૫/૧૦/૧૮ બપોરના ૧/૦૦ થી ૩/૧૫ વાગ્યા સુધીના
સિયગાળા દરમ્યાન પોિાના ઘરે હર્
ુ િાં દુપટ્ટો બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે
વેજલપુર પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પ્રો.પો.સ.ઇ આર.પી.વણઝારા ચલાવે છે .

સરદારનગરાઃ અવઘેશ રાિઘણી ચૌહાણ (ઉ.વ.૨૬) (રહે. સંજયનગરના છાપરા ઝુલેલાલ કર્રાણા
સ્ટોરની બાજુિાં આઇ.ટી.આઇ.રોડ નોબલનગર) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૨૪/૧૦/૧૮ રાિના સિયે
પોિાના ઘરે ગળે ફાસો ખાઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે સરદારનગર પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી
આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ જે.ર્ે બ્રહ્મભટ્ટ ચલાવે છે .

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