જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટેલીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ંટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

ુ વાર
તા.૦૭/૦૯/૨૦૧૮ શક્ર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૭૩૩/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૩૪ ર્ેસ ર્રી, ૩૧ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૫૪૯ લીટર
દે શી દારૂ, ૨૬ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૭૧૫ ક્વાટક ર ઈંગ્લીશ દારૂ, ૧ રરક્ષા અને ૨ ર્ાર ર્બજે ર્રી હિી. િેિજ
જુગારધારા હેઠળ ૫ ર્ેસ ર્રી ૨૭ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૪૮,૦૬૦/- અને જુગારના સાધનો
ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૭૩૪/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૮૭ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી િેિજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૧૦ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૪
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

વવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :-

સમાચાર યાદી નં.૧૭૩૫/૧૮

રામોલાઃ રાિરાવ શંર્રરાવ સુત્રાવે (ઉ.વ.૪૮)(રહે,વાઘજી િાસ્િરની ચાલી મુર્ેશનગર બસ સ્ટેન્ડ પાછળ
રાજેન્રપાર્ક ઓઢવ) એ રાિોલ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૦૬/૦૯/૧૮ ર્લાર્
૧૧/૦૦ વાગ્યાના સુિારે રાજેન્રપાર્ક ચાર રસ્િા નજીર્ એસ.બી.આઇ. બેન્ર્ના એ.ટી.એિ ખાિે રાિરાવ
નાઓ પૈસા ઉપાડવા ગયેલ ત્યારે િેિની પાછળ ઉભેલા બે અજાણ્યા ઇસિો (૨૫ થી ૩૦ વર્કના
આશરાના) એ ભેગા િળી રાિરાવ સાથે યુક્ક્િ પ્રયુક્ક્િ વાપરી, િેિના એર્ાઉન્ટિાંથી રૂમપયા ૩૮,૦૦૦/ઉપાડી લઇ નાસી ગયા હિા. આ ગુનાની પો.સ.ઇ.શ્રી બી.એલ.રોહીિ ચલાવે છે .

ઘરફોડ ચોરીાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૭૩૬/૧૮

પાલડીાઃ શૈલ દે વાંગભાઇ શાહ (રહે.વ ંદાવન ર્ોલોની ધરણીધર દે રાસર પાસે પાલડી) એ પાલડી પોલીસ
સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૫/૯/૧૮ રાિના ૯/૦૦ થી િા.૬/૯/૧૮ સવારના ૯/૦૦
સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન પાલડી નવા શારદા િંદીર રોડ નુિન નાગરીર્ બેંર્ પાસે ઘનશ્યાિ
એવન્યુિાં આવેલ જે.જે.સન્સ (જે.જે.એંટરપ્રાઇઝ) નાિની પોિાની દુર્ાનના શટરનુ ં િાળુ િોડી અજાણી
વ્યક્ક્િ દુર્ાનિાં પ્રવેશ ર્રી રોર્ડ રૂમપયા ૨,૮૩,૬૮૦/- િેિજ િોરપીંછ એપાટક િટ
ેં િાં આવેલ અરરિંહિ
એજસી
ં
નાિની દુર્ાનના શટરના િાળા િોડી રોર્ડ રૂમપયા અને ડી.વી.આર.િળી કુલ રૂમપયા
૩,૨૮,૬૮૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની પો.ઇ.શ્રી બી.એસ.રબારી ચલાવે છે .

1

સોનાની ચેઇન ખેચી તોડી લઇ ગયા :-

સમાચાર યાદી નં.૧૭૩૭/૧૮

નારણપરુ ાાઃ અનુષ્ર્ાબહેન અનીલભાઇ ર્પુર (ઉ.વ.૨૨)(રહે,ર્ેશવ એપાટક િેન્ટ રર્રણપાર્ક ફલેટની બાજુિા
ગાયત્રી િેડીર્લ સેન્ટર પાસે રર્રણપાર્ક નવા વાડજ) િા.૦૫/૯/૧૮ રાિના ૧૦/૩૦ વાગ્યાના સુિારે
નારણપુરા સોહીયા િોલની પાસે આવેલા રત્ના હાઇસ્ટ્રીટ ર્ોમ્પલેક્ષ આગળથી પસાર થઇ રહ્યા હિા ત્યારે
એર્ િોટર સાયર્લ ઉપર આવેલ બે પુરૂર્ (૨૦ થી ૨૫ વર્કના આશરાના) અનુષ્ર્ાબહેનના ગળાિાંથી
સોનાની ચેઇન રર્િિ રૂમપયા ૪૫,૦૦૦/- ખેચી િોડી લઇ નાસી ગયા હિા. આ અંગેની ફરીયાદ
અનુષ્ર્ાબહેન ર્પુરે નારણપુરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની પો.સ.ઇ.શ્રી એલ.બી.સૈની
ચલાવે છે .

લટ
ં ુ :-

સમાચાર યાદી નં.૧૭૩૮/૧૮

સરદારનગરાઃ અરમવિંદભાઇ હરીપ્રસાદ વિાક (રહે.ન્યુ વ ંદાવન સોસાયટી ધ્રુવનગર સાિે જીંદાલ ફેર્ટરીની
બાજુિાં શાહવાડી નારોલ) એ િા.૬/૯/૧૮ નારોજ સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી
છે ર્ે િા.૦૨/૯/૧૮ સાંજના ૫/૩૦ થી ૫/૪૫ વાગ્યા દરમ્યાન કુબેરનગર રે લ્વે ક્રોમસિંગ નજીર્ની ગલીિાં
બે અજાણ્યા ઇસિો (૩૫ વર્કના આશરાના) એ ભેગાિળી અરમવિંદભાઇના હાથિાંથી વીવો ર્ંપનીનો
િોબાઇલ ફોન રર્િિ રૂમપયા ૧૫,૦૦૦/- િેિજ પેંટના ખખસ્સાિાંથી રોર્ડ રૂમપયા ૫,૦૦૦/- િળી કુલ
રૂમપયા ૨૦,૦૦૦/- િિાની લુટં ર્રી નાસી ગયા હિા. આ ગુનાની પો.સ.ઇ.શ્રી એિ.એિ.ઠાર્ોર ચલાવે
છે .

આત્મહત્યાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૭૩૯/૧૮

એલીસબ્રીજાઃ ભરિભાઇ હિીરભાઇ રાઠોડ (ઉ.વ.૩૦) (રહે. િહેનિપુરાના છાપરાની લાઇનિાં
આંબાવાડી) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૬/૯/૧૮ ર્લાર્ ૧૦/૩૦ વાગ્યાના સુિારે પોિાના ઘરે છિના
હર્
ુ િાં દુપટ્ટો બાંધી ગળે ફાસો ખાિા સારવાર િાટે વા.સા.હોસ્પીટલિાં દાખલ ર્રવાિાં આવ્યા હિા. જયાં
સારવાર દરમ્યાન િેિનુ ં મત્યુ મનપજયુ ં હતુ. આ અંગે એલીસબ્રીજ પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ
અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી રિનમસિંહ હીમ્િિમસિંહ ચલાવે છે .

રામોલાઃ ધમિિષ્ઠાબહેન ડો/ઓ નટવરલાલ લોઢા (ઉ.વ.૧૯) (રહે. જલપરી સોસાયટી સુિીનપાર્ક પાસે
વસ્ત્રાલ) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૨૯/૮/૧૮ ર્લાર્ ૩/૧૫ વાગ્યાના સુિારે પોિાના ઘરે ગળે ફાસો ખાિા
સારવાર િાટે એલ.જી.હોસ્પીટલિાં દાખલ ર્રવાિાં આવ્યા હિા. જયાં સારવાર દરમ્યાન િા.૫/૯/૧૮
રાિના ૧૦/૦૦ વાગે િેિનુ ં મત્યુ મનપજયુ ં હતુ. આ અંગે રાિોલ પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ
અંગેની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી બી.એલ.રોહીિ ચલાવે છે .
નાયબ પોલીસ ર્મિશનર,
ર્ંટ્રોલરૂિ, અ’વાદ શહેર.
પોલીસ ર્મિશનર વિી.
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