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

તા.૧૦/૧૧/૨૦૧૮ શનિવાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
િશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી િં.૨૧૯૩/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૩૧ ર્ેસ ર્રી, ૩૦ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૫૫ લીટર
દે શી દારૂ ર્બજે ર્યો હિો. િેિજ જુગારધારા હેઠળ ૦૨ ર્ેસ ર્રી ૧૪ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા
૩૯,૬૬૦/- અને જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીિા પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી િં.૨૧૯૪/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૨૫ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી-૯૩ મુજબ ૦૨ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

નવશ્વાસઘાત અિે છે તરપીંડી :-

સમાચાર યાદી િં.૨૧૯૫/૧૮

શાહીબાગ : સુિીિભાઇ િનુભાઇ પ્રજાપમિ (ઉ.વ.૨૯)(રહે.ગુ.હા.બોડક િેઘાણીનગર) એ િા.૯/૧૧/૧૮
નારોજ શાહીબાગ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૦૬/૧૧/૧૮ ના ર્લાર્ ૧૧/૪૫
વાગ્યાના સુિારે સુિીિભાઇ ની પત્નીની ખબર અંિર પુછવા આવેલ સુિીિભાઇના િોટા બાપુજી
મવઠ્ઠલભાઇ ર્ાિાભાઇ િથા િેિની બા રૂખીબેન મવઠ્ઠલભાઇ નાઓને મસવીલ હોક્સ્પટલ ગેટ નંબર-૫ નજીર્
એર્ િોટર સાયર્લ ઉપર આવેલ પુરૂષ (૩૫ થી ૪૦ વષકના આશરાનો) એ બા-બાપુજી ને મવશ્વાસિાં લઇ
“િિે ર્ોને ફોન ર્રો છો જેથી િેિને જણાવેલ ર્ે હુ િારા ભાઇ િનુભાઇને ફોન ર્રુ છુ િેથી અજાણ્યા ઇસિે
જણાવેલ ર્ે હુ િેિને ઓળખુ છુ, હુ િેિના સિાચાર લેવા આવેલ છુ, િેિની પાસે લઇ જાઉ” િેિ ર્હી
સુિીિભાઇની બા ને મવશ્વાસિાં લઇ, િેિની સોનાની બંગડી કર્િંિિ રૂમપયા ૪૦,૦૦૦/- િથા રોર્ડ રૂપીયા
૫૦૦/- િળી કુલ રૂમપયા ૪૦,૫૦૦/- ની િિા લઇ નાસી જઇ, મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ
ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી વી.પી.િર્વાણા ચલાવે છે .

ઘરફોડ ચોરી :-

સમાચાર યાદી િં.૨૧૯૬/૧૮

િવરં ગપરુ ા : ડૉ.ઉિાંર્ બાલેન્દ્ર ત્રીપાઠી (ઉ.વ.૫૧)(રહે.સ્વસ્િીર્ સોસાયટી, સ્ટેટ બેન્દ્ર્ ઓફ ઈન્દ્ડીયાની
બાજુિાં, સ્ટેડીયિ રોડ, સી.જી.રોડ, નવરં ગપુરા) એ િા.૯/૧૧/૧૮ નારોજ નવરં ગપુરા પોલીસ સ્ટેશન
ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૦૬/૧૧/૧૮ સવાર ના ૯/૦૦ થી િા.૯/૧૧/૧૮ ના બપોર ના ૦૨/૦૦
સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન પોિાના બંધ િર્ાનના હોલની બારીના સળીયા વાળી નાંખી બારી વાટે
અજાણી વ્યક્ક્િ િર્ાનિાં પ્રવેશ ર્રી, િર્ાનિાંથી સોના-ચાંદીના દાગીના, ડી.વી.ડી.પ્લેયર, સીસીટીવી
ર્ેિેરાનુ ડી.વી.આર. અને રોર્ડ રૂમપયા િળી કુલ રૂપીયા ૧,૭૪,૫૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઈ ગઇ છે .
આ ગુનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી એચ.બી.પટેલ ચલાવે છે .
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અમરાઇવાડી : રૂચચિભાઇ નટવરલાલ પટેલ (રહે.શોપ નંબર-૧૨ જાગૃમિનગર સોસાયટી જોગેશ્ર્વરી
સોસાયટી સાિે અિરાઇવાડી) એ અિરાઇવાડી પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે
િા.૦૮/૧૧/૧૮ ના ર્લાર્ ૮/૦૦ થી સાંજના ૫/૪૫ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના ઘરિાં અજાણી વ્યક્ક્િ
પ્રવેશ ર્રી એર્ સોનાનો દોરો કર્િિ રૂમપયા ૨૫,૦૦૦/-, સોનાનુ ં પેડલ કર્િંિિ રૂમપયા ૧૦,૦૦૦/-,
ચાંદીની લર્ી કર્િંિિ રૂમપયા ૧,૦૦૦/-, અને રોર્ડ રૂમપયા ૩૦,૦૦૦/- િથા એ.ટી.એિ નંગ-૪ િળી કુલ
રૂમપયા ૬૬,૦૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એન.એસ.પરિાર
ચલાવે છે .

લટ
ં ુ :-

સમાચાર યાદી િં.૨૧૯૭/૧૮

એરપોટટ : મપ્રિીબહેન હસમુખલાલ શાહ (ઉ.વ.૪૦)(રહે.લક્ષ્િીકૃપા એપાટક િેન્દ્ટ પારસનગર AEC
નારણપુરા) એ એ એરપોટક પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૯/૧૧/૧૮ સાંજના ૭/૦૦
વાગ્યાના સુિારે ર્ોિરપુર ટમનિગ રોડ ઉપર એક્ટીવા ઉભુ રાખી, મવિાન જોવા ઉભા હિા દરમ્યાન એર્
અજાણ્યો પુરૂષ (૨૦ વષકના આશરાનો) નજીર્ આવી એર્ટીવા ઉપર મુર્ેલ પસક ર્ે જેિા સોના-ચાંદીના
દાગીના, િોબાઇલ ફોન િથા રોર્ડ રૂમપયા ૪,૦૦૦/- િળી કુલ રૂમપયા ૩૭,૫૦૦/- િિાની ભરે લ પસક
ઝંટવી લઇ નાસી ગયો હિો. આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી જે.એસ.ચંપાવિ ચલાવે છે .

આત્મહત્યા :ઘાટલોડીયા

સમાચાર યાદી િં.૨૧૯૮/૧૮
:

િેજશભાઇ

રસીર્લાલ

જરગલીયા

(ઉ.વ.૩૮)(રહે.સંગીિ

સરીિા

એપાટક િેંટ

આદીનાથનગર િેિનગર)એ પોિાના છુટાછે ડા થયેલ હોઇ, ડીપ્રેશનિાં રહેિા હોઇ િા.૦૯/૧૧/૧૮ ના
ર્લાર્ ૧૨/૩૦ વાગ્યાના સુિારે પોિાના ઘરે બેડરૂિના પંખા સાથે સાડી બાંધી ગળે ફાંસો ખાઇ આત્િહત્યા
ર્રી હિી. આ અંગે ઘાટલોડીયા પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી અજીિમસિંહ
ફુલમસિંહ ચલાવે છે .

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