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

ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૧૨/૦૬/૨૦૧૮ મંગળવાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૦૯૯/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૨૧ ર્ેસ ર્રી, ૨૦ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૩૩૭ લીટર
દે શી દારૂ, ૨૦૫ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૧ ર્ાર અને ૨ સ્કૂટર ર્બજે ર્યાક હિા. િેિજ જુગાર ધારા હેઠળ ૫
ર્ેસ ર્રી ૨૮ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૩૩,૩૫૦/- અને જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૧૦૦/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૨૬૧ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી.૯૩ મુજબ ૧૪ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

ચોરી :-

સમાચાર યાદી નં.૧૧૦૧/૧૮

કારં જ : િીનાબહેન રાજેશભાઇ સાગઠઠયા (રહે,રોહીદાસપરા િોરબી રે લ્વે સ્ટેશન પાછળ િા.જી.િોરબી)
એ ર્ારં જ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૧૧/૦૬/૧૮ ના ર્લાર્ ૧૧/૦૦ થી ૧૧/૩૦
વાગ્યા દરમ્યાન રૂપાલી ચોર્ી જીલ્લા પંચાયિ થી બહચ
ુ ર િાિાના િંદીરની વચ્ચે આવેલ કુર્ાનની
અંદરના ભાગે બે સ્ત્રીઓ (૨૦ થી ૩૦ વર્કના આશરાની) એ િીનાબહેન સાગઠઠયા પાસેની ર્પડાની થેલી
ર્ાપી, થેલીિાંથી રોર્ડ રૂમપયા ૭૧,૦૦૦/- ચોરી ર્રી લઈ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી
એ.સી.બારૈ યા ચલાવે છે .

વાહન અકસ્માતમાં મ ૃત્યુ :-

સમાચાર યાદી નં.૧૧૦૨/૧૮

ુ રાત યનુ નવસીટીાઃ સન્નીભાઇ મવનોદચન્દ્ર પ્રજાપિી (રહે,િોટીપોળ ર્ડીયાનાર્ા છે લ્લો ખાંચો
ગજ
દરીયાપુર) એ ગુજરાિ યુમનવસીટી પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૧૧/૦૬/૧૮ ના
ર્લાર્ ૮/૧૫ વાગ્યાના સુિારે િેિનગર હેલ્િેટ સર્ક લ સી.એન.જી.પેટ્રોલ પંપ આગળ એ.એિ.ટી.એસ
બસ નંબર ૫૨/૨ ના ચાલર્ે બસ પુરઝડપે અને બેદરર્ારીથી ચલાવી સન્નીભાઇના િોટાભાઇ પવનની
પલ્સર િોટર સાયર્લને ટક્કર િારિા પવનને િાથાના ભાગે ગંભીર ઇજાઓ થિા, િેિનુ ં મ ૃત્યુ મનપજયુ
હતુ. આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી બી.જી.વસાવા ચલાવે છે .
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કૃષ્ણનગર : બાબુભાઇ ર્ાંમિભાઇ પરિાર (ઉ.વ.૫૦)(રહે,રોઠહિવાસ િહાર્ાળી ચોર્ પાંજળાપોળ, ગાિિાણસા,િા-િાણસા,જી-ગાંધીનગર) એ કૃષ્ણનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે
િા.૧૦/૦૬/૧૮ રાિના ૯/૦૦ વાગ્યાના સુિારે કૃષ્ણનગર હીરાવાડી બી.આર.ટી.એસ.સ્ટેન્દ્ડ નજીર્
બી.આર.ટી.એસ બસ નંબર જીજે.૦૧.સી.ટી.૮૧૭૨ ના ચાલર્ે બસ પુરઝડપે અને બેદરર્ારીથી ચલાવી
બાબુભાઇના ભત્રીજા રાહલ
ુ ચુનીલાલ પરિાર (ઉ.વ.૨૪)(રહે, શાસ્ત્રીનગર આનંદ ફ્લેટ પાસે બાપુનગર)
ને ટક્કર િારિા ગંભીર ઈજાઓ થિા િેિનુ ં મ ૃત્યુ મનપજયુ હતુ. આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી
એન.પી.િારૂ ચલાવે છે .

આત્મહત્યા :-

સમાચાર યાદી નં.૧૧૦૩/૧૮

ઘાટલોડીયાાઃ ઠદવ્યનીબેન ઠદનેશભાઇ દરજી (ઉ.વ.૨૪) (રહે. ગોપાલનગર રબારીવાસ સવોદય સ્કુલ
રોડ ર્ે.ર્ે.નગર ઘાટલોડીયા) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૧૧/૬/૧૮ સાંજના ૫/૩૦ વાગ્યાના સુિારે પોિાના
ઘરે પંખાના હર્
ુ િાં સાડી બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે ઘાટલોડીયા પોલીસે
અર્સ્િાિ િોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ પો.ઇ.શ્રી પી.એિ.ગાિીિ ચલાવે છે .

નારણપરુ ાાઃ રિેશભાઇ ગોપાલભાઇ રાજપ ૂિ (ઉ.વ.૪૭) (રહે. સાિિો વાસ નારણપુરા ગાિ) એ અગમ્ય
ર્ારણસર િા.૧૧/૦૬/૧૮ સાંજના ૫/૦૦ વાગ્યાના સુિારે પોિાના ઘરે ગળે ફાસો ખાઈ આત્િહત્યા ર્રી
હિી. આ અંગે નારણપુરા પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી અમનલકુિાર
રાિઆશરે ચલાવે છે .

ચાંદખેડાાઃ રાહલ
ુ સ/ઓ હરગોવનભાઇ પારે શ્વીયા (ઉ.વ.૨૫) (રહે. કુિ-કુિ રે સીડેન્દ્સી સત્યિેવ હોસ્પીટલ
પાછળ ચાંદખેડા) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૧૧/૦૬/૧૮ ર્લાર્ ૮/૪૫ વાગ્યાના સુિારે પોિાના ઘરે
પંખાના હર્
ુ િાં પ્લાસ્ટીર્ની દોરી બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે ચાંદખેડા પોલીસે
અર્સ્િાિ િોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી િહેન્દ્ર ભગવાનરાવ ચલાવે છે .

મણીનગરાઃ આરિીબહેન વા/ઓ સુિિ
ં ભાઇ ભારિી (રહે. રાધે ટાવર બલવાટીર્ા ર્ાંર્રીયા િણીનગર)
એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૧૧/૬/૧૮ ર્લાર્ ૧૨/૧૫ વાગ્યાના સુિારે પોિાના રહેણાંર્ના ત્રીજા િાળે થી
પડતુ મુર્ી આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે િણીનગર પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી એચ.આઇ.રબારી ચલાવે છે .

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