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

ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

ુ વાર
તા.૨૦/૦૭/૨૦૧૮ શક્ર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૩૭૮/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૩૩ ર્ેસ ર્રી, ૨૦ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૫૧૯ લીટર
દે શી દારૂ, ૭ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૯૦ ક્વાટક ર ઈંગ્લીશ દારૂ, ૫૭ બબયર ટીન અને ૨ સ્કૂટર ર્બજે ર્યાક
હિા. િેિજ જુગાર ધારા હેઠળ ૩ ર્ેસ ર્રી ૧૧ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૨૪,૩૮૦/- અને જુગારના
સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૩૭૯/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૮૭ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પાસા હેઠળ ૫ વ્યક્ક્િઓની અિર્ાયિ ર્રી હિી.

છે તરપીંડીની ફરીયાદાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૩૮૦/૧૮

માધવપરુ ાાઃ નરે શ અશોર્કુિાર આશવાણી (રહે.પાર્શ્કનાથનગર જનિાનગર ચાંદખેડા) એ િા.૧૯/૭/૧૮
નારોજ િાધવપુરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે શાહીબાગ લક્ષ્િી સ્ટોલ શ્રીજી ર્ોમ્પલેક્ષ
ખાિે નરે શ આશવાણીની ઓફફસિાં છે લ્લા આઠેર્ વર્કથી ડ્રાઇવર િરીર્ે નોર્રી ર્રિો આરોપી િનસુખ
ફહરાભાઇ પ્રજાપિી (રહે.લાખાજી કુવરજી હોલની સાિે, બારડોલપુરા, િાધવપુરા) િા.૧૬/૭/૧૮ ર્લાર્
૧૧/૦૦ વાગે છોટા હાથી ગાડી લઈ રખીયાલ ગોડાઉનથી િાલ લઈ ઓઢવ ખાિે ર્ેવલભાઇની દુર્ાને
િાલ ખાલી ર્રી ર્ેવલભાઇએ આપેલ રોર્ડ રૂમપયા ૫,૦૦,૦૦૦/- નરે શ આશવાણીને નહીં આપી નાસી
જઈ મવર્શ્ાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી એ.એન.પટેલ ચલાવે છે .

ઘરફોડાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૩૮૧/૧૮

વાડજાઃ સુરેન્દ્રભાઇ ફદપચંદભાઇ જૈન (રહે. રોનર્ પાર્ક સોસાયટી અંબીર્ા ચાર રસ્િા રાણીપ) એ વાડજ
પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૧૯/૭/૧૮ ર્લાર્ ૧૦/૦૦ વાગ્યાના સુિારે રત્ન જ્યોિ
ર્ોમ્્લેક્ષ મનણકયનગર ખાિે દુર્ાન નં ૩૧ વીર ફાિકસી નાિની િેડીર્લ દુર્ાનનુ િાળુ િોડી અજાણી વ્યક્ક્િ
દુર્ાનિાંથી અલગ-અલગ પ્રર્ારની દવાઓ િથા ર્ોસ્િેસ્સ્ટર્ સાિાન જેની આશરે ફર્િિ રૂમપયા
૧,૦૦,૦૦૦/- િેિજ રોર્ડ રૂમપયા ૧૨,૦૦૦/- િળી કુલ રૂમપયા ૧,૧૨,૦૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઈ
ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એન.એન.ચૌધરી ચલાવે છે .
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વાહન અકસ્માતમાં મ ૃત્ુાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૩૮૨/૧૮

સાબરમતીાઃ ર્ીશોરભાઇ ગફરુભાઇ દાિણીયા (ઉ.વ.૫૧) (રહે. પાટણવાડીયાની ચાલી શાહપુર દરવાજાની
બહાર શંર્રભુવન) એ િા.૧૯/૭/૧૮ નારોજ સાબરિિી પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે
િા.૧૪/૭/૧૮ રાિના ૧૦/૪૫ વાગ્યાના સુિારે ર્ીશોરભાઇ દાિણીયાના પત્ની િીનાબહેન (ઉ.વ.૪૫)
જીજે ૦૧ ડીટી ૧૫૯૩ લોડીંગ રીક્ષાિાં બેસી સાબરિિી પાવરહાઉસ સર્ક લ નજીર્ બી.આર.ટી.એસ.બસ
સ્ટેન્દ્ડ નજીર્થી પસાર થઈ રહ્યા હિા ત્યારે જીજે ૦૧ ડીટી ૧૫૯૩ લોડીંગ રીક્ષાના ચાલર્ે ફરક્ષા પુરઝડપે
અને બેદરર્ારીથી ચલાવિા ફરક્ષા પલ્ટી ખાિા િીનાબહેનને ગંભીર ઈજાઓ થિા સારવાર િાટે સીવીલ
હોસ્પીટલિાં દાખલ ર્રવાિાં આવ્યા હિા. જ્યાં સારવાર દરમ્યાન િેિનુ ં મ ૃત્યુ મનપજયુ ં હતુ. આ ગુનાની
િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી એચ.એિ.રાઠોડ ચલાવે છે .

આતમહતયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૩૮૩/૧૮

શહેરકોટડાાઃ બાબુભાઇ ગણેશભાઇ પટણી (ઉ.વ.૫૯) (રહે. જજ સાહેબની ચાલી વખાપારાના છાપરાં
શારદાબેન હોક્સ્પટલની બાજુિાં સરસપુર) એ બબિારીથી ર્ંટાળી િા.૧૯/૭/૧૮ સાજના ૬/૦૦ વાગ્યા
પહેલા જી.સી.એસ હોસ્પીટલના ચોથા િાળે થી પડતુ મુર્ી આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે શહેરર્ોટડા
પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી હિીરભાઇ અળસીભાઇ ચલાવે છે .

સરદારનગરાઃ દુરીબહેન લાલજીભાઇ વાઘેલા (રહે. નહેરુનગરના છાપરાં ર્ેવલ ર્ચોરીની પાછળ
શાસ્ત્રીચોર્ કુબેરનગર સરદારનગર) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૧૯/૭/૧૮ નારોજ પોિાના ઘરે ર્ેરોસીન
છાટી સળગી ગયા હિા. સારવાર િાટે સીવીલ હોસ્પીટલિાં દાખલ ર્રવાિાં આવ્યા હિા. જ્યાં સારવાર
દરમ્યાન િેિનુ ં મ ૃત્યુ મનપજયુ ં હતુ. આ અંગે સરદારનગર પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની
િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી આઇ.ર્ે.િોથબલયા ચલાવે છે .

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