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

ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૧૭/૦૭/૨૦૧૮ મંગળવાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૩૫૪/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૨૯ ર્ેસ ર્રી, ૩૨ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૨૪૮ લીટર
દે શી દારૂ, ૧૮૭ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૪૮ ક્વાટક ર ઈંગ્લીશ દારૂ, ૨૯૦ બબયર ટીન, ૧ રરક્ષા, ૧ સ્કૂટર અને
૨ ર્ાર ર્બજે ર્રી હિી. િેિજ જુગાર ધારા હેઠળ ૪ ર્ેસ ર્રી ૧૭ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા
૩૨,૨૬૦/- અને જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૩૫૫/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૨૮ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૩ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૧
વ્યક્ક્િની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

છે તરપીંડીની ફરીયાદાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૩૫૬/૧૮

ક્રાઈમ બ્રાન્ચાઃ યોગેંદ્રકુિાર ગોમવિંદલાલ પટેલ (ઉવ.૨૨) (રહે.પુવી ટાવર સુભાષચોર્ િેિનગર) એ
િા.૧૬/૭/૧૮ નારોજ ક્રાઈિ બ્રાન્ચ ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે સી.જી.રોડ સ્વાગિ બીલ્ડીંગ ખાિે
આરોપી અમ ૃિલાલ બબલદાસ પટેલ (રહે. સુરધારા બંગ્લોઝ થલિેજ) એ િા.૩૦/૦૪/૨૦૧૭ નારોજ
પ્રોિેસરી નોટ લખી આપી સિજુિી ર્રાર મુજબ રૂમપયા ૧૧ ર્રોડ પેટે વડોદરાિા આવેલ જિીનનો એર્
ટર્ા ભાગ િથા રૂમપયા ૩,૫૦,૦૦,૦૦૦/- નો ચેર્ આપેલ જે ચેર્ િા.૧૫/૦૭/૨૦૧૭ નારોજ યોગેંદ્રકુિાર
પટેલના આઇ.ડી.બી.આઇ બેંર્ િેિનગર બ્રાંચ ખાિે ભરિા ચેર્ ક્લીયર નહી થિા જાણવા િળે લ ર્ે
અમ ૃિલાલ પટેલે િેિના એચડીએફસી બેંર્ ખાિાિા સ્ટોપ પેિેંટ ર્રાવી યોગેન્દ્રકુિાર પટેલ સાથે
મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ જે.એિ.પટેલ ચલાવે છે .

ચોરીાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૩૫૭/૧૮

ચાંદખેડાાઃ જબ્બરમસિંહ ભાટીભાઇ રાઠોડ (ઉ.વ.૩૩) (રહે. સમવિાનગર મવસિ ગાંધીનગર હાઇવે િોટેરા
ચાંદખેડા) એ ચાંદખેડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૧૬/૭/૧૮ બપોરના ૨/૧૫
વાગ્યાના સુિારે ચાંદખેડા િોટેરા ગાંધીનગર હાઇવે અશોર્મવહાર સર્ક લ હેવિોર શોપ પાસે પોિાના િોટર
સાયર્લના હર્
ુ િાં ભરાવેલ બેગની અજાણી વ્યક્ક્િ ચોરી ર્રી લઈ ગઈ હિી. જે બેગિાં રોર્ડ રૂમપયા
૧,૫૦,૦૦૦/- હિા. આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ શ્રી પી.એસ.ચૌધરી ચલાવે છે .
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ઈસનપરુ ાઃ િહિદ પરવેઝ સાબીરમિયા રાઠોડ (ઉ.વ.૩૯) (રહે. ગાિ-પ્રાંમિજ િા.-પ્રાંમિજ જી-સાબરર્ાંઠા)
એ િા.૧૬/૭/૧૮ નારોજ ઈસનપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૧૨/૭/૧૮ સાજના
૫/૩૦ થી ૬/૧૫ વાગ્યા દરમ્યાન ઈસનપુર શાહઆલિ દરગાહ અંદર િહિદ પરવેઝ રાઠોડના પત્નીની
નજર ચુર્વી પસકિાંથી સોનાનો સેટ રર્િિ રૂમપયા ૪૦,૦૦૦/-, સોનાની બુટ્ટી રર્િિ રૂમપયા ૧૧,૦૦૦/અને િોબાઈલ ફોન રર્િિ રૂમપયા ૧૦૦૦/- િિાની અજાણી વ્યક્ક્િએ ચોરી ર્રી લીધી હિી. આ ગુનાની
િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ર્ે.એિ.ચાવડા ચલાવે છે .

વાહન ચોરીાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૩૫૮/૧૮

નરોડાાઃ દલસુખભાઇ ર્સનાભાઇ િેડા (રહે.લક્ષ્િી સ્ર્ાય સીટી નાિની નવી બનમિ સાઇટ ઉપર િહાર્ાળી
પેટ્રોલ પંપની પાસે, દાસ્િાન સર્ક લ પાસે, રરિંગ રોડ, નરોડા) એ િા.૧૦/૭/૧૮ સાજના ૭/૦૦ વાગે
રહેણાંર્ નજીર્ િહીન્દ્રા િેક્સ પીર્ અપ ડાલુ ગાડી નંબર જીજે ૭ ટીટી ૯૧૪૪ રર્િિ રૂમપયા ૧,૩૦,૦૦૦/પાર્ક ર્રી હિી. જેની ચોરી િા.૧૧/૭/૧૮ ર્લાર્ ૬/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન થઈ હિી. આ અંગેની ફરીયાદ
દલસુખભાઈ િેડાએ િા.૧૬/૭/૧૮ નારોજ નરોડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ
પો.સ.ઇ શ્રી ર્ે.આર.બાિબણયા ચલાવે છે .

પડી જતા મતૃ ્ાઃુ -

સમાચાર યાદી નં.૧૩૫૯/૧૮

નારોલાઃ રાહલ
ુ કુિાર સન/ઓફ સુનીલ પાસવાન (ઉ.વ.૨૩) (રહે. દે વાભાઇ ભરવાડની ચાલી પીપળજ
નારોલ) િા.૧૬/૭/૧૮ સવારના ૮/૧૫ વાગ્યાના સુિારે નારોલ પીપળજ ખાિે આવેલ વી.આર.
પોલીફેબ (મસધધાંિ ફેશન) પ્રા.લી.ર્ંપનીિાં ર્ાિ ર્રિા હિા ત્યારે અચાનર્ નીચે પડી જિાં ગંભીર ઈજાઓ
થિા સારવાર િાટે એલ.જી.હોક્સ્પટલ ખાિે લઈ જિા ફરજ પરના ડૉ.શ્રીએ મ ૃિ જાહેર ર્યાક હિા. આ અંગે
નારોલ પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પ્રો.એ.એસ.આઇ.શ્રી બ્રીજરાજમસિંહ દીલીપમસિંહ
ચલાવે છે .

આતમહતયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૩૬૦/૧૮

સાબરમતીાઃ ખેિચંદ રાિલાલ રાજપુિ (ઉ.વ.૫૨) (રહે. િપોવનની ચાલી સીટી ગોલ્ડ સીનેિાની સાિે
િોટેરા રોડ સાબરિિી) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૧૩/૭/૧૮ સવારના ૧૦/૩૦ વાગ્યાના સુિારે પોિાના
ઘરે એસીડ પી લીધુ હતુ. સારવાર િાટે િેિને સીવીલ હોસ્પીટલિાં દાખલ ર્રવાિાં આવ્યા હિા. જયાં
સારવાર દરમ્યાન િા.૧૬/૭/૧૮ બપોરના ૩/૨૦ વાગે િેિનુ ં મ ૃત્યુ મનપજયુ ં હતુ. આ અંગે સાબરિિી
પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ િ.સ.ઇ.શ્રી શનાભાઇ ધુળાભાઇ ચલાવે છે .

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