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

તા.૧૯/૧૧/૨૦૧૮ સોમવાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૨૫૪/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૭૮ ર્ેસ ર્રી, ૭૧ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૩૧૩ લીટર
દે શી દારૂ અને ૪ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ ર્બજે ર્યો હિો. િેિજ જુગારધારા હેઠળ ૧૨ ર્ેસ ર્રી ૬૦
વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૬૦,૮૮૦/- અને જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૨૫૫/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૯૭ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી-૯૩ મુજબ ૪ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૩
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

છે તરપીંડીની ફરીયાદાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૨૫૬/૧૮

ઘાટલોડીયાાઃ મનરાંગભાઇ અમ ૃિભાઇ પટેલ (ઉ.વ.૩૮)(રહે.નેિીનાથકૃપા સોસાયટી યુગાન્ડા બંગ્લોઝની
બાજુિાં સુભાષચોર્ ગુરુકુળ રોડ િેિનગર) એ િા.૧૮/૧૧/૧૮ નારોજ ઘાટલોડીયા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે
ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૦૧/૦૯/૧૮ નારોજ આરોપી ઇિરાન જુસબ જાફરાબાદી (રહે.રજાર્ ર્ોલોની
િોટા સલાયા િાંડવી જી.ર્ચ્છ) મનરાંગભાઇ પાસેથી િારુિી સ્વીફટ ર્ાર નંબર જીજે.૦૧.આર.ર્ે.૧૨૮૦
કર્િિ રૂમપયા ૫,૧૫,૦૦૦/- પૈર્ી રૂમપયા ૧,૧૫,૦૦૦/- આપી ર્ાર લઈ જઈ બાર્ી મનર્ળિા રૂમપયા
૪,૦૦,૦૦૦/- આજદીન સુધી નહી ચુર્વી મનરાંગભાઇ સાથે મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ
ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી આર.એન.પ્રસાદ ચલાવે છે .

ઘરફોડાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૨૫૭/૧૮

ઈસનપરુ ાઃ અમવનાશ શાંમિલાલ રાજગૃહ (રહે.હીરાબાગ સોસાયટી સરદાર પટેલ સ્કુલ પાસે િણીનગર)
એ િા.૧૮/૧૧/૧૮ નારોજ ઇસનપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૧૫/૧૧/૧૮ ર્લાર્
૬/૦૦ થી િા.૧૭/૧૧/૧૮ રાિના ૧૧/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના િર્ાનના મુખ્ય દરવાજાનો નકુચો
િોડી અજાણી વ્યક્ક્િ િર્ાનિાં પ્રવેશ ર્રી , બેડરૂિિા આવેલ ર્બાટનુ લોર્ િોડી સોનાના દાગીના અને
રોર્ડ રૂમપયા ૧૫,૦૦૦/- િળી કુલ રૂમપયા ૯૦,૦૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી ર્ે.એિ.ચાવડા ચલાવે છે .
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લટ
ં ુ ની ફરીયાદાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૨૫૮/૧૮

કાગડાપીઠાઃ કુશભાઇ સુરેશભાઇ શાહ (ઉ.વ.૨૭)(રહે, લાલાભાઇની પોળ, િાંડવીની પોળ, િાણેર્ચોર્,
ખાડીયા) એ િા.૧૮/૧૧/૧૮ નારોજ ર્ાગડાપીઠ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે
િા.૭/૧૧/૧૮ રાિના ૧૨/૦૫ વાગ્યાના સુિારે િજુરગાિ ત્રણ રસ્િા નજીર્ અજાણ્યા િોટર સાયર્લ
ચાલર્ સાથે બોલાચાલી ઝગડો થયેલ ત્યારે ઝગડાિાં છોડાવવા આજુ-બાજુના િાણસો આવેલ િેિાંથી
અજાણી વ્યક્ક્િ કુશભાઇના ગળાિાંથી સોનાની પેડલ સાથેની ચેઇન કર્િિ રૂમપયા ૧,૦૦,૦૦૦/- ખેચી
િોડી લઇ નાસી ગયો હિો. આ ગુનાની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી એસ.એિ.ગાિીિ ચલાવે છે .

આત્મહત્યાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૨૫૯/૧૮

વેજલપરુ ાઃ જહીદ ઉફક જાવેદ સ/ઓ િાનમિયા પઠાણ (ઉ.વ.૨૯)(રહે.“ઇ” વોડક સંર્લીિનગર પાણીની
ટાંર્ી પાસે જુહાપુરા) એ પત્ની મપયરિાં રહેિી હોઇ િનિા લાગી આવિા, િા.૨૯/૧૦/૧૮ ર્લાર્ ૮/૩૦
વાગ્યાના સુિારે પોિાના ઘરે પોિાની જાિે પોિાના શરીર ઉપર ર્ેરોસીન છાંટી સળગી ગયા હિા.
સારવાર િાટે િેિને વા.સા.હોસ્પીટલિાં દાખલ ર્યાક હિા. જયાં સારવાર દરમ્યાન િા.૧૮/૧૧/૧૮
સાજના ૭/૩૦ વાગે િેિનુ ં મ ૃત્યુ મનપજયુ હતુ. આ અંગે વેજલપુર પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ
અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ડી.બી.લાખણોત્રા ચલાવે છે .

દાણીલીમડાાઃ (૧) સલિાબાનુ વા/ઓ રકફર્ભાઇ શેખ (ઉ.વ. ૩૫) (રહે. સાઇડ એન્ડ સમવિસ ગંજશકહદ
ર્બ્રસ્િાન સાિે દાણીલીિડા) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૧૭/૧૧/૧૮ બપોરના ૪/૪૫ વાગ્યાના સુિારે
પોિાના ઘરે પોિાના શરીર ઉપર ર્ેરોસીન છાંટી જાિે જ દીવાસળી ચાપી સળગી ગયા હિા. સારવાર
િાટે વા.સા.હોસ્પીટલિાં દાખલ ર્રવાિાં આવ્યા હિા. જયાં િા.૧૮/૧૧/૧૮ ર્લાર્ ૧/૦૦ વાગે િેિનુ ં
મ ૃત્યુ મનપજયુ ં હતુ. આ અંગે દાણીલીિડા પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
એિ.જે.કુરેશી ચલાવે છે .

દાણીલીમડાાઃ (૨) બાબુભાઇ ટાભાભાઇ પરિાર (ઉ.વ.૩૫) (રહે.પરીક્ષિિલાલનગર બહેરાિપુરા
દાણીલીિડા) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૧૭/૧૧/૧૮ રાિના ૮/૪૫ વાગ્યાના સુિારે પોિાના ઘરે
ગળે ફાસો ખાઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે દાણીલીિડા પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની
િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એિ.જે. કુરેશી ચલાવે છે .

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