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

તા.૨૮/૧૦/૨૦૧૮ રવિિાર
અમદાિાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૧૦૬/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૫૮ ર્ેસ ર્રી, ૫૭ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૩૯૯ લીટર
દે શી દારૂ, ૨૦૫ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૨૨૬ ક્વૉટર ઈંગ્લીશ દારૂ, ૩૩૦ બબયર ટીન, ૦૧ ર્ાર અને ૦૧
સ્કૂટર ર્બજે ર્ર્યક હતય. િેિજ જયગાર ધારા હેઠળ ૦૬ ર્ેસ ર્રી ૧૫ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા
૭૭,૮૧૫/- અને જયગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૧૦૭/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મયજબ કયલ
૧૬૯ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી ૯૩ મયજબ ૧૬ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૦૫
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

વિશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :-

સમાચાર યાદી નં.૨૧૦૮/૧૮

િસ્ત્રાપરુ ાઃ સૌરભભાઇ િોહનભાઈ ગયપ્િા (ઉ.વ.૨૬)(રહે.સીંિંધર બંગ્લોઝ રાિનગર રોડ સાબરિિી) એ
િા.૨૭/૧૦/૧૮ નારોજ વસ્ત્રાપયર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૮/૦૯/૧૮ થી
િા.૧૦/૧૦/૧૮ સયધીના સિયગાળા દરમ્યાન આરોપી (૧) ચીરાગ રાઠોડ (રહે.ગોિા હાઉસીંગ બોડક ના
િર્ાનિા, ગોિા) િથા (૨) િીહીર સોલંર્ી (રહે.બોપલ) એ ભેગાિળી વસ્ત્રાપયર ઈન્દ્રપ્રસ્થ ટાવરિા આવેલ
ખયશી િોબાઈલ નાિની સૌરભભાઇની દયર્ાનિાંથી સેિસંગ, વીવો િથા ઓપ્પો ર્ંપનીના િોબાઇલ ફોન
કયલ કર્િંિિ રૂમપયા ૧૦,૭૩,૦૦૦/- નો િાલ િેળવી લઇ, િે પેટેના રૂમપયા નહી ચયર્વી સૌરભભાઇ સાથે
મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ર્ે.એસ.જાડેજા ચલાવે છે .

સોનાની ચેઇન ખેંચી તોડી લઈ ગયો-

સમાચાર યાદી નં.૨૧૦૯/૧૮

માધિપરુ ા : સાક્ષીબહેન ડો/ઓ ર્િલેશભાઇ જૈન (ઉ.વ.૨૧)(રહે.પદ્માવિી એપાટક િેન્દ્ટ, ફુલવાળી
ગલીિાં, શાહીબાગ) િા.૨૬/૧૦/૨૦૧૮ રાિના ૯/૫૫ વાગ્યાના સયિારે કદલ્હી દરવાજા બહાર સર્ક લ
પર અંબાજી િાિાના િંકદર બાજય વળાંર્ લેિા રોડ પર થી એક્ટીવા ચલાવી પસાર થઇ રહ્યા હિા દરમ્યાન
િોટર સાયર્લ ઉપર આવેલ અજાણ્યો પયરૂષ સાક્ષીબહેનના ગળાિાંથી સોનાની ચેઇન કર્િંિિ રૂમપયા
૪૫,૦૦૦/- ખેંચી િોડી લઇ નાસી ગયો હિો. આ અંગેની ફરીયાદ સાક્ષીબહેન જૈને િાધવપયરા પોલીસ
સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી જે.ડી.બારોટ ચલાવે છે .
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ચોરીાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૧૧૦/૧૮

ઇસનપરુ : જીિેન્દ્રભાઇ પયરૂષોત્તિભાઇ પટેલ (રહે. શ્રીમનવાસ એપાટક િેન્દ્ટ મસધ્ધનાથ પાર્ક સોસાયટીની
પાસે ઘોડાસર વટવા) એ િા.૨૭/૧૦/૧૮ નારોજ ઇસનપયર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે
િા.૨૨/૧૦/૧૮ સવારના ૪/૦૦ વાગ્યાના સયિારે નારોલ સર્ક લ ખાિે આવેલ બાલકિષ્ણ ટેક્ષટાઇલ
પ્રા.લી. િાં બીજા િાળે થી ખયલ્લા બારી-બારણાિાંથી અજાણી વ્યક્ક્િ અંદર પ્રવેશ ર્રી, પ્રીંટીંગની સ્ર્ીનો
બનાવવાના િશીનની પ્લેટોનો સેટ નંગ-૦૫ કયલ કર્િંિિ રૂમપયા ૮,૬૩,૩૮૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઇ
ગઇ છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી વાય.જી.િાથયર્ીયા ચલાવે છે .

િાહન ચોરીાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૧૧૧/૧૮

િાડજ : િનીષકયિાર સયરેશચન્દ્ર દવે (રહે.મશવાલી એપાટક િેન્દ્ટ અખબારનગર ચાર રસ્િા નવા વાડજ) એ
િા.૨૭/૧૦/૧૮ નારોજ વાડજ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૧૭/૧૦/૨૦૧૮ રાિના
૧૧/૧૫ વાગ્યાના સયિારે પોિાના ઘર નજીર્ પાકર્િંગિાં પોિાની ફોરવ્હીલ ગાડી નંબર જીજે.૦૧.
એચ.ડબલ્ર્ય.૮૯૯૮ કર્િંિિ રૂમપયા ૪,૦૦,૦૦૦/- પાર્ક ર્રી મયર્ી હિી. જેની ચોરી િા.૧૮/૧૦/૧૮ ના
ર્લાર્ ૯/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન થઇ હિી. આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી પી.બી.ગઢવી ચલાવે છે .

આત્મહત્યા :-

સમાચાર યાદી નં.૨૧૧૨/૧૮

ર્ારં જ : રાહલ
ય કયિાર ઉફે લાલો સ/ઓ િાધયભાઇ પરિાર (ઉ.વ.૨૭)(રહે.બાર્રઅલીની ચાલી જયની
મસવીલની પાછળ ઘી ર્ાંટા) એ પત્ની મપયરિા રહેિી હોઇ િનિાં લાગી આવિા િા.૨૭/૧૦/૧૮ સાંજના
૫/૦૦ વાગ્યાના સયિારે પોિાના ઘરે ગળે ફાંસો ખાઇ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે ર્ારં જ પોલીસે
અર્સ્િાિ િોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એિ.એલ.ઓડેદરા ચલાવે છે .

મનર્ોલ : સમવિાબહેન પરસોત્તિભાઇ ચૌહાણ (ઉ.વ.૪૮)(રહે.સ્વાિી મવવેર્ાનંદનગર ચાર િાળીયા િંગલ
પાંડે હોલની સાિે મનર્ોલ) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૨૭/૧૦/૧૮ સવારના ૧૦/૨૦ વાગ્યાના સયિારે
પોિાના ઘરે ગળે ફાંસો ખાઇ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે મનર્ોલ પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોંધી આ
અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી સી.આર.સોલંર્ી ચલાવે છે .

િણીનગર : પાયલ ઉફે િિિાબહેન વા/ઓ ઓિર્ારનાથ જોગી(રહે.આનંદધાિ એપાટક િેંન્દ્ટની નીચે
ઓરડીિા સલવે હોટલની ગલીિાં રાિલાલનગર િણીનગર) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૨૬/૧૦/૧૮
સાંજના ૭/૦૦ વાગ્યા પહેલા ર્ોઇપણ સિયે પોિાના ઘરે ગળે ફાંસો ખાઇ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે
િણીનગર પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી વી.એન.પરિાર ચલાવે છે .

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