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

ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૧૨/૦૮/૨૦૧૮ રવિિાર
અમદાિાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૫૪૮/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૪૫ ર્ેસ ર્રી, ૪૬ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૧૭૮ લીટર
દે શી દારૂ, ૧૫૦૮ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૯૬ ક્વાટક ર ઇંગ્લીશ દારૂ, ૪૦ બબયર ટીન, ૨ િોટર સાયર્લ, ૨
સ્કૂટર અને ૧ ટવેરા ર્ાર ર્બજે ર્રી હિી. િેિજ જુગાર ધારા હેઠળ ૬ ર્ેસ ર્રી ૨૦ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી
રોર્ડ રૂમપયા ૭૨,૩૪૦/- અને જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૫૪૯/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૪૫ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી.૯૩ મુજબ ૬ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૨
વ્યક્ક્િની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

છે તરપીંડીની ફરીયાદાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૫૫૦/૧૮

િસ્ત્રાપરુ ાઃ મનરવભાઇ જીિેન્દ્રભાઇ ચૌધરી (ઉ.વ.૨૮) (રહે. શર્મ્બા ટાવર સ્ટલીંગ હોસ્પીટલની સાિે
ગુરુકુળ) એ િા.૧૧/૮/૧૮ નારોજ વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૯/૮/૧૮
ુ વન રોડ પર બજરં ગ સ્ટોસકની સાિે આવેલ
સાજના ૬/૫૦ થી ૭/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન બોડર્દે વ મસિંધભ
ર્ે-૧૫૮ િાં ૬ નંમ્બરની દુર્ાનિાં િેગસન ફ્રેસ એંડ ફ્રોઝન દુર્ાન ખાિે િનીશભાઈ નાિના વ્યક્ક્િએ
મનરવભાઈને ફોન ર્રી જણાવેલ ર્ે િિારી દુર્ાનની ઉપર વાળા િનીશભાઈ વાિ ર્રૂ છુ િેિ ર્હી પૈસાની
જરૂર હોઈ હર્ક નાિના િાણસને િોર્લુ છુ િેને ૬,૦૦૦/- રૂમપયા આપશો િેિ ર્હેિા થોડીવારિાં િાણસ
આવિા મનરવભાઈએ રૂમપયા ૬૦૦૦/- આપ્યા હિા. ત્યારબાદ ફરીથી ફોન ર્રી રૂમપયા ૧૦,૦૦૦/િાંગણી ર્રિા મનરવભાઈએ રૂમપયા ૧૦,૦૦૦/- આપ્યા હિા. ત્યારબાદ મનરવભાઈએ િેિની દુર્ાનની
ઉપર રહેિા િનીશભાઈને પુછિા િનીશભાઈએ પૈસા બાબિે ફોન ર્રે લ નથી િેવ ુ જણાવેલ ત્યારે
મનરવભાઈને ખબર પડી ર્ે અજાણી વ્યક્ક્િ િોબાઈલ નંબર ૮૦૦૦૩૫૯૩૫૯ ના ધારર્ે છે િરપીંડી ર્રી
છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એચ.ડી.િર્વાણા ચલાવે છે .

ઘરફોડાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૫૫૧/૧૮

આનંદનગરાઃ દે વલભાઇ રોહહિભાઇ શાહ (રહે. લાવણા સોસાયટી વાસણા) એ િા.૧૧/૮/૧૮ નારોજ
આનંદનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૯/૮/૧૮ રાિના ૮/૩૦ થી િા.૧૦/૮/૧૮
ર્લાર્ ૧૦/૦૦ વાગ્યા સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન શ્યાિલ રો હાઉસ ૩/ બી શ્યાિલ ચાર રસ્િા પાસે
ર્ાફ્સસ્ટીસંસ નાિની દુર્ાનના િાળા િોડી અજાણી વ્યક્ક્િ દુર્ાનિાં પ્રવેશ ર્રી દુર્ાનિાંથી સાડી નંગ-૪
હર્િિ રૂમપયા ૭૪,૫૦૦/- અને ડી.વી.આર. હર્િિ રૂમપયા ૧૦,૦૦૦/- િળી કુલ રૂમપયા ૮૪,૫૦૦/િિાની ચોરી ર્રી લઈ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એસ.ર્ે.બારડ ચલાવે છે .
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દાઝી જતા મતૃ ્ાઃુ -

સમાચાર યાદી નં.૧૫૫૨/૧૮

શહેરકોટડાાઃ ભરિભાઇ ડાહ્યાભાઇ વાઘેલા (ઉ.વ.૩૮) (રહે.બાપાલાલ છગનલાલ ર્હડયાની ચાલી
પોટલીયા ચાર રસ્િા પાસે સરસપુર) િા.૧૦/૮/૧૮ બપોરના ૪/૩૦ વાગ્યાના સુિારે પોિાના ઘરે
પ્રાયિસ ઉપર ચા બનાવિા હિા ત્યારે પ્રાયિસિાં ભડર્ો થિા દાઝી ગયા હિા. સારવાર િાટે િેિને
સીવીલ હોસ્પીટલિાં દાખલ ર્રવાિાં આવ્યા હિા. જયાં સારવાર દરમ્યાન િેિનુ ં મ ૃત્યુ મનપજયુ ં હતુ. આ
અંગે શહેરર્ોટડા પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી દીલીપકુિાર વસંિલાલ
ચલાવે છે .

આતમહતયા :-

સમાચાર યાદી નં.૧૫૫૩/૧૮

રીિરફ્રં ટ ઇસ્ટાઃ િહેશ ઉફે ઘોઘા અિરમસહ લોરીયા (ઉ.વ.૨૦) (રહે. સૌરાસ્ટ્ર શ્રિજીવીનગરના છાપરાં
શાલીભર ટાવરની પાછળ જુના વાડજ) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૧૧/૮/૧૮ બપોરના ૪/૦૦ વાગ્યા
પહેલા રીવરફ્રંટ વોર્ વે નજીર્ નદીિાં પડતુ મુર્ી આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે રીવરફ્રંટ ઇસ્ટ પોલીસે
અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી િહેન્દ્રમસહ ર્ાળુભાઇ ચલાવે છે .

કૃષ્ણનગરાઃ શીલ્પાબહેન વા/ઓ પરે શભાઇ પટેલ (ઉ.વ.૩૩) (રહે. અવધ પ્રેરણા સ્કુલની બાજુિા
હીરાવાડી કૃષ્ણનગર) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૧૦/૮/૧૮ રાિના ૯/૩૦ થી િા.૧૧/૮/૧૮ ર્લાર્
૦૦/૧૫ વાગ્યા સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન પોિાના ઘરે પંખાના હર્
ુ િાં દુપટ્ટો બાંધી ગળે ફાંસો ખાઈ
આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે કૃષ્ણનગર પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી
ડી.જી.વહોનીયા ચલાવે છે .

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