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

ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૦૯/૦૮/૨૦૧૮ ગરૂુ વાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૫૨૬/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૬૧ ર્ેસ ર્રી, ૫૩ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૨૫૬ લીટર
દે શી દારૂ, ૨૧૨ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૧૫૪ ક્વાટક ર ઈંગ્લીશ દારૂ, ૪૮ બબયર ટીન, ૧ ર્ાર અને ૧ સ્કૂટર
ર્બજે ર્ર્યક હતય. િેિજ જયગાર ધારા હેઠળ ૦૬ ર્ેસ ર્રી ૧૪ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૩૩,૫૯૫/અને જયગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૫૨૭/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મયજબ કયલ
૧૮૬ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી.૯૩ મયજબ ૦૯ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૦૩
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

છે તરપીંડીની ફરીયાદાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૫૨૮/૧૮

સોલા હાઇકોર્ટ : દદપેનભાઇ મપર્યશભાઇ શાહ(રહે,િીર્કરાજ મવભાગ-૪ નરોડા મયક્ક્િધાિની સાિે નરોડા)
એ િા.૮/૮/૧૮ નારોજ સોલા હાઇર્ોટક પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૫/૦૫/૧૮ ના
ર્લાર્ ૧૨/૩૦ વાગ્યાના સયિારે ર્લિેજ સયરધારા સર્ક લ પાસે આવેલ ઓપન લેંડ અમયલ પાલકર સાિે
આવેલ પાર્ીંગવાળી જગ્યાએ ર્ી આરોપી હરીઓિ બાસયદેવ સાદર્યા (રહે,અયોધ્યાનગર પયષપાંજલી સ્કયલ
પાસે રાિોલ. મયળ રહે, ગાિ- રેં ર્ા પોસ્ટ-બગોરા િા-િહેગાવ જી. ભીંડ િધ્યપ્રદે શ) નાએ દદપેનભાઇને
મવશ્વાસિાં લઇ, સેલ્ફ ડ્રાઇવ ર્રવાના બહાને દદપેનભાઇની દિએટા ગાડી નંબર ર્ે.એ.૦૧.એ.એચ.૨૭૧૫
દર્િંિિ રૂમપયા ૯,૦૦,૦૦૦/- લઇ જઇ પરિ નદહ ર્રી, દદપેનભાઇ સાર્ે છે િરપીંડી અને મવશ્વાસઘાિ ર્યો
છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી બી.એિ.પરિાર ચલાવે છે .

સરખેજ : જૈિીનભાઇ ર્નયભાઇ પટેલ (ઉ.વ.૩૪)(ધંધો-ગાડી લે-વેચનો) (રહે, ગાલા આરીયા ફલેટ, સોબો
સેન્ટરની બાજયિાં સાઉર્ બોપલ) એ િા.૮/૮/૧૮ નારોજ સરખેજ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી
છે ર્ે િા.૦૧/૦૭/૧૮ ર્ી આજદદન સયધીના સિયગાળા દરમ્યાન આરોપી (૧) અમિિ મવિ મવશ્ર્વાર્િાક
અને (૨) બ્લેર્ ર્ી-બોડક સોફટવેર પ્રા.લી. ના ડાયરે ર્ટર શ્રી સંધબરન સયસાંિકયિાર (રહે,સેર્ટર સેર્ન્ડ
લોર સોલ્ટ નોર્ક-૨૪ પ્રગનાર્ વેસ્ટ બંગાળ) ભેગાિળી એસ.જી.હાઈવે દદવ્ય ભાસ્ર્રની સાિે આવેલ ર્ાર
એર્સચેન્જ નાિની ઓફીસ ખાિેર્ી ઓડી ર્ાર Q3 ર્ાર નંબર WB-02-AF-6461 ઉપર રૂપીયા
૧૯,૫૦,૦૦૦/- ની લોન ભરવાની બાર્ી હોવા છિા રૂપીયા ૧૩,૫૦,૦૦૦/- િાં વેચાણ આપી, જૈિીનભાઇ
ને ર્લર્િા આર.ટી.ઓ.નય ખોટય એન.ઓ.સી. આપી, જૈિીનભાઇના ગ્રાહર્ િીનાબેનના નાિે ગાડી નહીં ર્રી
આપી, મવશ્ર્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે .આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી એન.પી.સોનારા ચલાવે છે .
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ઘરફોડ :-

સમાચાર યાદી નં.૧૫૨૯/૧૮

ઘાર્લોડીયા : પયષપાબેન ખેિચંદ સોલંર્ી (ઉ.વ.૬૨)(રહે,શ્રધ્ધાદીપ ર્ોમ્પલેક્ષ શાસ્ત્રીનગર)એ
િા.૮/૮/૧૮ નારોજ ઘાટ્લોડીયા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૦૪/૦૮/૧૮ ના ર્લાર્
૧૧/૧૫ ર્ી િા.૭/૮/૧૮ ર્લાર્ ૭/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના બંધ િર્ાનના દરવાજાનય ં િાળુ િોડી,
અજાણી વ્યક્ક્િ ઘરિાં પ્રવેશ ર્રી, િીજોરીિાંર્ી સોના-ચાંદીના દાગીના િેિજ એપલ ર્ંપનીનય ટેબલેટ
િળી કયલ રૂમપયા ૧,૦૫,૨૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી
એિ.એન.પરિાર ચલાવે છે .

ચોરી :-

સમાચાર યાદી નં.૧૫૩૦/૧૮

ુ રાત યનુ નવસીર્ી : જર્યનભાઇ િમનષભાઇ જોષી (રહે,જગિ જનની સોસાયટી ગયલબાઇ ટેર્રા
ગજ
આંબાવાડી) એ ગયજરાિ ર્યમનવસીટી પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૦૭/૦૮/૨૦૧૮
રાિના ૮/૪૫ ર્ી ૯/૪૫ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના ખયલ્લા ઘરિાં અજાણી વ્યક્ક્િ પ્રવેશ ર્રી, િીજોરીિાંર્ી
સોના-ચાંદીના દાગીના અને રોર્ડ રૂમપયા ૬૦,૦૦૦/- િળી કયલ રૂમપયા ૧,૪૬,૦૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી
લઇ ગઇ છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી ડી.ર્ે.ઠાર્ોર ચલાવે છે .

પસટ ખેંચી ઝુર્વી લઈ ગયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૫૩૧/૧૮

નરોડા : જયમિર્ાબહેન વા/ઓ ભાવેશભાઈ પટેલ (ઉ.વ.૩૩)(રહે,શ્રીનાર્ ર્લાસીર્ સોસાયટી ર્ોરલ
બંગ્લોઝ ની પાછળ નાના ચીલોડા નરોડા) િા.૦૮/૦૮/૧૮ ના ર્લાર્ ૧૨/૧૦ વાગ્યાના સયિારે નાના
ચીલોડા નરોડા મશખર નાિની નવી બનિી સાઈડ નજીર્ ચાર રસ્િા પાસે રોડ ઉપરર્ી ચાલિા પસાર
ર્ઇ રહ્યા હિા દરમ્યાન એર્ એક્ટીવા ઉપર આવેલ બે અજાણ્યા પયરૂષ જયમિર્ાબહેન પાસેન ય ં પસક ર્ે જેિાં
બે િોબાઈલ ફોન કયલ દર્િંિિ રૂમપયા ૫,૦૦૦/- િર્ા રોર્ડ રૂમપયા ૨૦,૧૦૦/- િર્ા પરચયરણ વસ્તય મયર્ેલ
હિી િે પસક ખેંચી ઝંટવી લઇ નાસી ગયા હિા. આ અંગેની ફરીયાદ જયમિર્ાબહેન પટેલે નરોડા પોલીસ
સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે .આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એન.ર્ે.ડાભી ચલાવે છે .

આત્મહત્યા :-

સમાચાર યાદી નં.૧૫૩૨/૧૮

કૃષ્ણનગર : અલ્પાબેન ડો/ઓ હરગોવનભાઇ પંચાલ (ઉ.વ.૩૦)(રહે,છપૈયાધાિ રો-હાઉસ સહજાનંદ
સ્કયલની બાજયિાં નવા નરોડા) એ ર્ોઇ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૦૮/૦૮/૧૮ સાંજના ૪/૦૦ ર્ી ૬/૩૦
સયધીના સિયગાળા દરમ્યાન ર્ોઇપણ સિયે પોિાના ઘરે પંખા સાર્ે દયપટ્ટો બાંધી ગળે ફાંસો ખાઇ
આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે કૃષણનગર પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
જે.બી.ચૌહાણ ચલાવે છે .
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નનકોલ : શિીલાબેન વા/ઓ પ્રિોદભાઇ પટેલ (ઉ.વ.૩૭)(રહે,અક્ષર રે સીડન્સી ગંગોત્રી બંગ્લોઝ પાસે,
મનર્ોલ) એ ર્ોઇ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૦૬/૦૮/૧૮ સવારના ૬/૩૦ વાગ્યાના સયિારે પોિાના ઘરે અનાજ
િાં નાખવાની દવા પાણી સાર્ે પી જિા, શરીરે અસર ર્િા સારવાર િાટે િેિને પ્રર્િ પાિ હોસ્પીટલ
અને િા.૭/૮/૧૮ ના રોજ રૂગ્વેદ હોસ્પીટલિાં દાખલ ર્યાક હિા. જયાં સારવાર દરમ્યાન િા.૮/૮/૧૮
ના ર્લાર્ ૪/૧૦ વાગે ફરજ પર ના ડો.શ્રી એ શિીલાબહેનને મ ૃિ જાહેર ર્યાક હિા. આ અંગે મનર્ોલ
પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ર્ે.ડી.હડીયા ચલાવે છે .

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