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

ુ વાર
તા.૧૨/૦૯/૨૦૧૮ બધ
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૭૭૪/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૩૩ ર્ેસ ર્રી, ૩૩ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી,૧૬૬ લીટર
દે શી દારૂ ર્બજે ર્યો હિો. િેિજ જુગાર ધારા હેઠળ ૪ ર્ેસ ર્રી ૧૧ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા
૬,૪૩૦/- અને જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૭૭૫/૧૮

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 ૮ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૪
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

ચોરી :-

સમાચાર યાદી નં.૧૭૭૬/૧૮

કૃષ્ણનગરાઃ રાર્ેશભાઇ રિણભાઇ પરિાર (ઉ.વ.૩૬)(રહે,જીલધારા પાર્ક , ન્યુ અિરપાર્ક ની પાછળ સજલ
પાર્ક ની બાજુિા નરોડા) િા.૩૧/૮/૧૮ બપોરના ૩/૩૦ વાગ્યાના સુિારે હરીદશકન એસ.બી.આઇ.શાખાની
બેંર્િાં રાર્ેશભાઇ જ્યારે પૈસા ભરવા િાટે લાઇનિા ઉભા હિા ત્યારે બે અજાણ્યા ઇસિો (૩૫ થી ૪૦
વર્કના આશરાના) એ રાર્ેશભાઇની નજર ચુર્વી રૂમપયા ૩૫,૦૦૦/- ચોરી લઇ નાસી ગયા હિા. આ
અંગેની ફરીયાદ રાર્ેશભાઈ પરિારે િા.૧૧/૯/૧૮ નારોજ કૃષ્ણનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે .
આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી જે.બી.ચૌહાણ ચલાવે છે .

મેઘાણીનગરાઃ સુનીિાબહેન વા/ઓ સિીર્કુિાર પાંડે (ઉ.વ.૪૫)(રહે.શીવશક્ક્િ સોસાયટી વી.વી.િોિર
સ્કુલ પાસે મવધ્યાનગર ભાગકવ રોડ િેઘાણીનગર) િા.૧૧/૯/૧૮ ર્લાર્ ૧૧/૩૦ થી ૧૨/૧૫ વાગ્યા
દરમ્યાન િેઘાણીનગર પ ૂજા હોક્સ્પટલની બાજુિા એસ.બી.આઇ.બેંર્િા પૈસા ઉપાડવા િાટે ગયેલ હિા
દરમ્યાન બેંર્િા ભીડનો લાભ લઇ અજાણી વ્યક્ક્િએ સુનીિાબહેનની નજર ચુર્વી િેિના પસકને ર્ોઈ
વસ્તુથી ચીરો ર્રી પસકિાંથી રોર્ડ રૂમપયા ૭૦,૦૦૦/- ચોરી ર્રી લીધી હિી.આ અંગેની ફરીયાદ
સુનીિાબહેન પાંડે એ િેઘાણીનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
એસ.ઓ.ચૌધરી ચલાવે છે .
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વાહન ચોરી :-

સમાચાર યાદી નં.૧૭૭૭/૧૮

ુ ગરાઃ પ્રર્ાશભાઇ ઘાસીરાિ િૈલી (ઉ.વ.૨૬)(રહે.મશવનગર સોસાયટી રબારી ર્ોલોની અિરાઇવાડી)
બાપન
એ િા.૦૫/૦૯/૧૮ રાિના ૧૦/૦૦ બાપુનગર ગુજરાિ બોટલીંગ સરદાર વલ્લભ એસ્ટેટ આગળ
પોિાની આઈશર ગાડી નંબર જીજે.૨૭.વી.૦૫૪૯ કર્િિ રૂમપયા ૧૦,૦૦,૭૮૬/- પાર્ક ર્રી હિી. જેની
ચોરી િા.૦૬/૦૯/૧૮ સવારના ૬/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન થઈ હિી. આ અંગેની ફરીયાદ પ્રર્ાશભાઇ િૈલી
એ િા.૧૧/૯/૧૮ નારોજ બાપુનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી
જીિેન્રકુિાર િખિદાન ચલાવે છે .

નનકોલાઃ િોહનલાલ ગોપીલાલ ગુર્જર (રહે,શ્યાિવીલા સોસાયટી, પ્રેરણા સોસાયટીની સાિે ર્ઠ્વાડા
સીંગરવા રોડ િા.દસ્રોઇ જી.અિદાવાદ) એ િા.૦૭/૦૯/૧૮ રાિના ૧૦/૦૦ પોિાના ઘર નજીર્ પોિાની
બોલેરો મપર્અપ ગાડી નંબર જીજે.૦૧.ડી.ઝેડ.૫૬૭૫ કર્િિ રૂમપયા ૨,૫૦,૦૦૦/- પાર્ક ર્રી હિી. જેની
ચોરી િા.૦૮/૦૯/૧૮ સવારના ૬/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન થઈ હિી. આ અંગેની ફરીયાદ િોહનલાલ ગુર્જરે
િા.૧૧/૯/૧૮ નારોજ મનર્ોલ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોંધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
એસ.વી.પટેલ ચલાવે છે .

અપમ ૃત્ુાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૭૭૮/૧૮

ઓઢવાઃ નંદકર્શોર સ/ઓ િદનલાલ ગગક (શિાક)(ઉ.વ.૨૫)(રહે,પુરગાવ જી.ભીલવાડા વાડ નંબર-૪
ઝાટોના િંકદર પાસે રાજસ્થાન) એ િા.૧૧/૯/૧૮ નારોજ ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી
છે ર્ે િા.૨૪/૦૮/૨૦૧૮ સાંજના ૫/૦૦ વાગ્યાના સુિારે આરોપી ગણપિલાલ િોહનલાલ દુદાણી (રહે,
શેડ નં- ૫૯ મવજય એસ્ટેટિાં દુદાણી િેટલ્સ ભભક્ષુર્ગૃહની બાજુિાં ઓઢવ) એ ઓઢવ મવજય એસ્ટેટિાં
દુદાણી િેટલ્સ ભભક્ષુર્ગૃહની બાજુિાં શેડ નં-૫૯ ની બાજુિાં આવેલ પોિાની ફેર્ટરીના શેડના મસિેન્ટના
પિરા જુના હોવાનુ જાણવા છિાં, નંદકર્શોરના ભાઇ મવષ્ણુભાઈ (ઉ.વ૨૧) ને પાણી ન ટપર્ે િે સારૂ છિ
ઉપર િાડપિરી ઢાર્વા ચઢાવિાં, મવષ્ણુભાઈ નાઓ બાજુિાં આવેલ આગની ભઠ્ઠીિાં પડી જિાં શરીરે
દાઝી જિાં સારવાર અથે િેિને શારદાબેન હોક્સ્પટલિાં દાખલ ર્યાક હિા. જ્યાં સારવાર દરમ્યાન
િા.૨૬/૦૮/૧૮ સાજના ૭/૦૦ વાગે િેિનુ ં મ ૃત્યુ મનપજ્યુ હતુ. આ ગુનાની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી રાવજી
ભીિાજી ચલાવે છે .

આતમહતયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૭૭૯/૧૮

ુ ાઃ સારીર્ાબહેન ડો/ઓ અશોર્ભાઇ દાિણીયા (ઉ.વ.૩૯) (રહે. જ્યંિી ચોર્ નાગોરીવાડ શાહપુર)
શાહપર
એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૧૧/૯/૧૮ ર્લાર્ ૧૧/૨૦ વાગ્યા પહેલા શાહપુર નાગોરીવાડ િાળીયા
િહારાજની વાડી ખાિે ગળે ફાસો ખાઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે શાહપુર પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ
નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી પી.જે.સોલંર્ી ચલાવે છે .

કૃષ્ણનગરાઃ ગોપી જગદીશભાઇ ર્ાછડીયા (ઉ.વ.૧૪) (રહે.પરીશ્રિ સોસાયટી સુદશકનપાર્ક સાિે
ગોપાલપાર્ક પાસે કૃષ્ણનગર) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૧૧/૯/૧૮ સાજના ૬/૪૫ વાગ્યાના સુિારે
પોિાના ઘરે છિના હર્
ુ િાં દુપટ્ટો બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે કૃષ્ણનગર પોલીસે
અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ િ.સ.ઈ.શ્રી ગોમવિંદમસિંહ િખિમસિંહ ચલાવે છે .
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રામોલાઃ ખુશી ડો/ઓ રાજુભાઇ િારુડા (ઉ.વ.૧૬) (રહે. ચાર િાળીયા અયોધ્યાનગર પાસે ન્યુ િણીનગર
સી.ટી.એિ રાિોલ) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૧૦/૯/૧૮ સાજના ૭/૦૦ વાગ્યાના સુિારે પોિાના ઘરે
પંખાના હર્
ુ િાં દુપટ્ટો બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે રાિોલ પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ
નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી એચ.એિ.રબારી ચલાવે છે .

જીઆઈડીસી વટવાાઃ બળદે વમસહ ઉદે મસહ િહીડા (ઉ.વ.૫૪) (રહે. મવનોબાભાવેનગર જી.આઇ.ડી.સી
વટવા) એ ભબિારીથી ર્ંટાળી િા.૧૧/૯/૧૮ ર્લાર્ ૮/૦૦ વાગ્યાના સુિારે પોિાના મવનોબાભાવેનગર
ગણપમિ ચોર્ પાસે આવેલ ઇલેર્ટ્રીર્ ડી.પી. ઉપર ચઢી જીવિા વાયરને પર્ડી લેિા મવજ ર્રં ટ લાગિા
િેિનુ મ ૃત્યુ મનપજયુ ં હતુ. આ અંગે જીઆઈડીસી વટવા પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ
પો.સ.ઈ.શ્રી એિ.આર.શેઠ ચલાવે છે .

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