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

તા.૧૩/૧૨/૨૦૧૮ ગરૂુ વાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૪૧૦/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૩૦ ર્ેસ ર્રી, ૨૬ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૮૭ લીટર
દે શી દારૂ અને ૧૫ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ ર્બજે ર્યો હિો. િેિજ જુગાર ધારા હેઠળ ૩ ર્ેસ ર્રી ૧૭
વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૪૪,૭૮૦/- અને જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૪૧૧/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૪૦ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી-૯૩ મુજબ ૧૧ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

ઘરફોડાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૪૧૨/૧૮

વેજલપરુ ાઃ રૂર્શાનાબાનુ વા/ઓફ ઐયુબિીયા સૈયદ (રહે.નજીબા ડુપ્લેક્ષ ફઝલેરબ્બી સોસાયટી આયસા
િસ્જજીદ પાસે જુહાપુરા) એ િા.૧૨/૧૨/૧૮ નારોજ વેજલપુર પોલીસ સ્જટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે
ર્ે િા.૦૮/૧૨/૧૮ બપોરના ૧૨/૦૦ થી િા.૧૧/૧૨/૧૮ સાજના ૫/૩૦ વાગ્યા સુધીના સિયગાળા
દરમ્યાન પોિાના િર્ાનના દરવાજાનુ િાળુ િોડી અજાણી વ્યક્ક્િ ઘરિાં પ્રવેશ ર્રી સોના-ચાંદીના
દાગીના અને રોર્ડ રૂમપયા િળી કુલ રૂમપયા ૭૮,૫૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઇ ગઈ છે . આ ગુનાની
િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી સી.એિ.ભટ્ટી ચલાવે છે .

ચોરીાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૪૧૩/૧૮

વસ્ત્રાપરુ ાઃ રિેશભાઇ િોહનલાલ ઠક્કર (રહે.તુલીપ બંગલો પાટક -૨ સુરધારા સર્ક લ પાસે થલિેજ) એ
વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્જટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે થલિેજ સ્જકુિ સ્જકુલ રોડ રીલાયંસ િાટક ની પાછળ
સેતરુ બંગલો ઓફીસ ખાિે પટ્ટાવાળા િરીર્ે નોર્રી ર્રિો મવક્રિ ઠાર્ોર િા.૧૧/૧૨/૧૮ સવારના ૯/૦૦
થી બપોરના ૧/૧૫ વાગ્યા સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન ઓફફસના ટેબલ ઉપર પડેલ ફોલ્ડરિાંથી બે
ચેર્ ચોરી ર્રી લઇ જઇ જે ચેર્ એક્ક્સસ બેંર્ ઘાટલોફડયા બ્ાંચિાં ચેર્ ભરી ૫૦,૦૦૦/- રુમપયા ઉપાડી
લીધા હિા. આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી વી.ર્ે.િર્વાણા ચલાવે છે .
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સોલા હાઈકોર્ટ ાઃ ફુલચંદભાઇ ઉફે ધિેશભાઇ પ્રજાપિી (રહે. સન ડીવાઇન પાર્ક -૧ યુનીર્ બંગલોઝ પાસે
પ્રસંગ પાટી પ્લોટની બાજુિા ગોિા) એ િા.૧૨/૧૨/૧૮ નારોજ સોલા હાઈર્ોટક પોલીસ સ્જટેશન ખાિે
ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૦૧/૧૧/૧૮ રાિના ૮/૦૦ થી િા.૦૨/૧૨/૧૮ સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન
ઘરિાં ર્ાિ ર્રિા શર્દાર જયાબહેન પરિાર (રહે.રાિાપીરનો ટેર્રો વાડજ) ઘરિાંથી રોર્ડ રૂમપયા
૯,૦૦,૦૦૦/- ચોરી ર્રી લઇ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી જે.ડી.પટેલ ચલાવે છે .

નારોલાઃ અમિિકુિાર ભગવિપ્રસાદ પટેલ (રહે. ફદવ્યિપાર્ક ખોડીયાર ર્ોલોની જાિનગર) એ નારોલ
પોલીસ સ્જટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૧૧/૧૨/૧૮ સાજના ૭/૧૫ થી રાિના ૮/૪૫ વાગ્યા
દરમ્યાન જેિલપુર ખાિે જડીબા સાસ્જુમિર્ હોલ બહાર પાર્ક ર્રે લ પોિાની ર્ારના દરવાજાનો ર્ાચ િોડી
ર્ારિાંથી અજાણી વ્યક્ક્િ બેગની ચોરી ર્રી લઇ ગઈ છે . બેગિાં સોના-ચાંદીના દાગીના, િોબાઈલ ફોન,
લેપટોપ અને હાડક ડીસ્જર્ િળી કુલ ફર્િિ રૂમપયા ૧,૪૯,૦૦૦/- િિા હિી. આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી
એ.જી.બ્રબ્દ ચલાવે છે .

આત્મહત્યાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૪૧૪/૧૮

સરદારનગરાઃ બાબુભાઇ રાિાભાઇ િારવાડી (ઉ.વ.૪૫) (રહે. િહાત્િા ર્ોલોની રમવદશકન સોસાયટી િાયા
સીનેિા રોડ કુબેરનગર) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૧૨/૧૨/૧૮ ર્લાર્ ૨/૩૦ વાગ્યાના સુિારે પોિાના
ઘરે ગળે ફાસો ખાઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે સરદારનગર પોલીસે અર્સ્જિાિ િોિ નોધી આ અંગેની
િપાસ િ.સ.ઇ.શ્રી જયેન્દ્રમસહ લાલમસહ ચલાવે છે .

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