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

ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૨૬/૦૬/૨૦૧૮ મંગળવાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૨૦૨/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૭૧ ર્ેસ ર્રી, ૬૬ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૫૬૦ લીટર
દે શી દારૂ, ૨૭ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ અને ૨ સ્કુટર ર્બજે ર્યાક હિા. િેિજ જુગારધારા હેઠળ ૮ ર્ેસ ર્રી
૨૮ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૧,૧૨,૩૦૦/- અને જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૨૦૩/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૫૧૧ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી.૯૩ મુજબ ૩૧ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૨
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

વવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :-

સમાચાર યાદી નં.૧૨૦૪ /૧૮

મણીનગર : હાદીર્ભાઇ સમિષકુિાર ભટ્ટ (ઉ.વ.૨૮)(રહે,સિર્ક એપાટક િેંન્ટ સુખીવાડીની સાિે, ક્રુષ્ણબાગ
િણીનગર) એ િા.૨૫/૬/૧૮ નારોજ િણીનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે
િા.૦૫/૧૦/૨૦૧૭ ર્ી િા.૨૫/૬/૧૮ બપોરના ૩/૦૦ દરમ્યાન આરોપી ફેરીન હષકદભાઇ પટેલ (રહે,
ક્રીષ્ના ટાઉનશીપ ડબોલી રોડ ર્િાર ગાિ રોડ સુરિ િર્ા મુબ
ં ઇ િહારાષ્ટ્ર) એ હદીર્ભાઇને િોટર સાયર્લ
ટુરીઝિ ર્ંપની ચાલુ ર્રવાની િેિજ ૨૦ બાઇર્ો ૩૫૦ CCના ગ્રાહર્ો દ્વારા મનધાકરીિ ર્રી, ગ્રાહર્ોને
મનધાકરીિ ર્રે લી જગ્યા ઉપર ફેરવવાનુ આયોજન ર્ંપની ર્રિી હોઇ, ૧૦ બાઇર્ો રોયલ ઇનફીલ્ડ પુને
િળે ગાિર્ી ખરીદી ર્રવાની વાિ ર્રી, હાર્દિ ર્ભાઇ પાસેર્ી રૂમપયા ૧૦,૦૦,૦૦૦/- િેળવી લઇ, આજદીન
સુધી હાર્દિ ર્ભાઇને પરિ નહી ર્રી, છે િરપીંડી અને મવશ્વાસઘાિ ર્યો છે . આ ગુનાની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી
ઉત્તિભાઇ બચુભાઇ ચલાવે છે .

ઘરફોડ ચોરી :-

સમાચાર યાદી નં.૧૨૦૫ /૧૮

સેટેલાઇટાઃ શુશ્રીિભાઇ િોિીભાઇ પટેલ (રહે,આર્ાશગંગા િાણેર્બાગ સોસાયટી આંબાવાડી, નહેરુનગર,
સેટેલાઇટ) એ િા.૨૫/૬/૧૮ નારોજ સેટેલાઇટ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે
િા.૨૨/૦૬/૨૦૧૮ સવારના ૯/૩૦ ર્ી િા.૨૪/૬/૧૮ સાંજના ૫/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના
િર્ાનની બારી િોડી, અજાણી વ્યક્ક્િ ઘરિા પ્રવેશ ર્રી, સોના-ચાંદીના દાગીના અને રોર્ડ રૂમપયા
૬,૦૦૦/- િળી કુલ રૂમપયા ૭,૫૯,૫૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઇ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી
ર્ે.ડી.ખાંભલા ચલાવે છે .
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સોનાનો દોરો ખેંચી તોડી લઇ ગયા :-

સમાચાર યાદી નં.૧૨૦૬ /૧૮

શાહીબાગાઃ પુષ્પાબહેન વા/ઓ રાિાર્ર્શોર સાિરીયા(િહેશ્વરી) (ઉ.વ.૪૮)(રહે,અક્ષરપાર્ક સોસાયટી
િહેશ્વરી સેવા સમિમિ પાસે, ર્બ્રસ્િાનની સાિે શાહીબાગ) એ શાહીબાગ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ
નોધાવી છે ર્ે િા.૨૫/૦૬/૨૦૧૮ બપોરના ૨/૩૦ વાગ્યાના સુિારે સુજાિા ફ્લેટના ગેટ નજીર્ આવિા
િોટર સાયર્લ ઉપર આવેલ પુરૂષ પુષ્પાબહેનના ગળાિાંર્ી સોનાનો દોરો ર્ર્િંિિ રૂમપયા ૩૦,૦૦૦/ખેંચી િોડી લઇ નાસી ગયો હિો. આ ગુનાની િપાસ િ.સ.ઇ.શ્રી આર.પી.ડાભી ચલાવે છે .

શાહપરુ ાઃ શારદાબહેન W/O ધનમસિંગભાઈ દાંિણીયા (રહે,મનલર્ંઠ એપાટક િેન્ટ ઇદગાહ બ્રબ્રજ નીચે
શાહીબાગ) એ શાહપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૫/૦૬/૨૦૧૮ સાંજના ૫/૦૦
વાગ્યાના સુિારે શાહપુર ભાવસાર ચોર્ પાસે ગણપમિ િંર્દર નજીર્ આરોપી ર્ક્રષ્ના િાસી (રહે, ઓિિપોળ
સાિે, હડર્િઇ િાિાના િંર્દર પાછળ શાહપુર) એ શારદાબહેન સાર્ે ઝઘડો િર્રાર ર્રી, િારા-િારી ર્રી,
િેિના ગળાિાંર્ી સોનાનો દોરો ર્ર્િંિિ રૂમપયા ૪૦,૦૦૦/- ખેંચી િોડી ચોરી ર્રી નાસી ગઇ છે . આ
ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી પી.ર્ે.અસોડા ચલાવે છે .

વાહન અકસ્માતમાં મ ૃત્યુ :-

સમાચાર યાદી નં.૧૨૦૭/૧૮

“જે” ટ્રાફીક પોલીસ સ્ટેશન : શીવર્રણ રાિસ્નેહી વાજપાઇ (રહે, પંર્ડિ ર્દનદયાલનગર મવભાગ-૧,
મવવેર્ાનંદનગર હાર્ીજણ) એ “જે” ટ્રાફીર્ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૫/૬/૧૮ ના
૧૦/૦૦ વાગ્યાના સુિારે રાિોલ ચોર્ડી દાળવડાની લારી નજીર્ પોિાનો પુત્ર કૃષ્ણકુિાર મશવર્રણ
વાજપાઇ (ઉ.વ.૨૨) િોટર સાયર્લ ચલાવી પસાર ર્ઇ રહ્યો હિો દરમ્યાન એ.એિ.ટી.એસ બસ નંબર
જીજે.૦૧.ડી.વાય.૨૨૭૧ ના ચાલર્ે બસ પુરઝડપે અને બેદરર્ારીર્ી ચલાવી કૃષ્ણકુિારના િોટર
સાયર્લને ટર્ર્ર િારિા, કૃષ્ણકુિારને ગંભીર ઇજાઓ ર્િા, સારવાર અર્ે િેિને એલ.જી.હોસ્પીટલિાં
દાખલ ર્યાક હિા. જયાં સારવાર દરમ્યાન બપોરના ૧/૦૦ વાગે િેિનુ ં મ ૃત્યુ મનપજયુ હતુ. આ ગુનાની
િપાસ પો.ઇ.શ્રી એ.બી.નાગોરી ચલાવે છે .

દાઝી જતા મત્ૃ ય ુ :-

સમાચાર યાદી નં.૧૨૦૮/૧૮

ુ ાાઃ ગીિાબહેન વા/ઓ રાહલ
માધવપર
ુ ભાઈ ઠાર્ોર (ઉ.વ.૨૦) (રહે. જુના િાધવપુરા ઠાર્ોરવાસ)
િા.૨૩/૬/૧૮ બપોરના ૨/૩૦ વાગ્યાના સુિારે પોિાના ઘરે ચાલુ પ્રાયિસિાં ર્ેરોસીન ભરિા ભડર્ો
ર્િા દાઝી ગયા હિા. સારવાર િાટે સીવીલ હોસ્પીટલિાં દાખલ ર્રવાિાં આવ્યા હિા. જયાં સારવાર
દરમ્યાન િા.૨૫/૬/૧૮ ર્લાર્ ૪/૦૦ વાગે િેિનુ ં મ ૃત્યુ મનપજયુ ં હતુ. આ અંગે િાધવપુરા પોલીસે
અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી જે.ડી.બારોટ ચલાવે છે .

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