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

તા.૧૭/૦૯/૨૦૧૮ સોમવાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૮૧૧/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૮૩ ર્ેસ ર્રી, ૮૨ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૧૭૮ લીટર
દે શી દારૂ, ૧૬૭ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૧૨૭ બબયર ટીન, ૧ પીર્અપ ડાલુ અને ૨ સ્કૂટર ર્બજે ર્યાક હિા.
િેિજ જુગાર ધારા હેઠળ ૩ ર્ેસ ર્રી ૧૨ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૨૯,૩૮૦/- અને જુગારના
સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૮૧૨/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૦૧ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી િેિજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૪ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૧
વ્યક્ક્િની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

વવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડીની ફરીયાદાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૮૧૩/૧૮

નરોડાાઃ મસધ્ધાર્કભાઇ િનોજકુિાર સર્વારા (રહે.યશ પ્લેટટના રાધે-૨ સાિે હરીદશકન ચાર રસ્િા નરોડા)
એ િા.૧૬/૯/૧૮ નારોજ નરોડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૧૫/૦૭/૧૮ ર્ી
આજદીન સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન આરોપી (૧) ગોપાલભાઇ ગોવાભાઇ ભરવાડ અને (૨) િહેશભાઇ
ગોગાભાઇ ભરવાડ નાઓએ ભેગા િળી િેઓની નરોડા ગેલેક્ષી મસનેિા સાિે ગેલેક્ષી એવન્યુ પાછળ
ઇ/૪૦૫/૨, ઓટફસ ખાિે ડ્રો સ્ર્ીિની લોભાિણી સ્ર્ીિ યોજી, મસધ્ધાર્કભાઇના રૂમપયા ૫૦,૦૦૦/- િેળવી
લઇ નાણા પરિ નહી આપી છે િરમપિંડી અને મવશ્વાસઘાિ ર્યો છે . આ ગુનાની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી રિેશભાઇ
અમ ૃિભાઇ ચલાવે છે .

ઘરફોડાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૮૧૪/૧૮

અમરાઈવાડીાઃ ભાગકવભાઇ સ/ઓ ગાંડાભાઇ પટેલ (રહે,મિદે વપાર્ક સોસાયટી સહજાનંદ સ્કુલ પાસે
િહાદે વનગર ટેર્રા વસ્ત્રાલ) એ અિરાઇવાડી પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૧૬/૦૯/૧૮
ર્લાર્ ૫/૦૦ વાગ્યાના સુિારે અિરાઇવાડી અિી અંખડ આંનદ સોસાયટી મવભાગ-૧ િાં આવેલ એફ/૨૦
અને એફ/૨૧ નંબર વાળી “કુલ પોઇંન્ટ” નાિના ઇલેક્ટ્રીર્ શો રૂિનુ શટર ઉંચુ ર્રી અજાણી વ્યક્ક્િ
શોરૂિિાં પ્રવેશ ર્રી જુદી-જુદી ર્ંપનીના િોબાઇલ ફોન નંગ-૨૦ ટર્િિ રૂમપયા ૨,૮૪,૬૭૫/- અને રોર્ડ
રૂમપયા ૨,૬૯,૦૦૦/- િળી કુલ રૂમપયા ૫,૫૩,૬૭૫/- િિાની ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ
પો.ઇ.શ્રી ઓ.એિ.દે સાઇ ચલાવે છે .
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મણીનગરાઃ

રં જનબહેન

વા/ઓ

પ્રભાશંર્ર

વ્યાસ

(રહે.ર્ંચનવાટટર્ા

એંજલ

સ્કુલવાળી

ગલી

એલ.જી.હોસ્પીટલ વર્ીલવાડી િણીનગર) એ િણીનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે
િા.૧૫/૦૯/૧૮ ર્લાર્ ૧૦/૩૦ ર્ી િા.૧૬/૦૯/૧૮ ર્લાર્ ૮/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના િર્ાનના
પાછળના દરવાજાનુ ં િાળુ િોડી અજાણી વ્યક્ક્િ ઘરિાં પ્રવેશ ર્રી ર્બાટિાંર્ી સોનાના પાટલા નંગ-૨
ટર્િિ રૂમપયા ૮૫,૦૦૦/-, સોનાની ચેઇન પેડલ સાર્ે નંગ-૧ ટર્િિ રૂમપયા ૩૫,૦૦૦/-, ચાંદીની ર્ાળીનો
સેટ નંગ-૨ ટર્િિ રૂમપયા ૫,૦૦૦/-, ચાંદીના મસક્કા નંગ-૪ ટર્િિ રૂમપયા ૧,૦૦૦/-, દુરબીન નંગ-૧
ટર્િિ રૂમપયા ૧૭,૦૦૦/- અને રોર્ડ રૂમપયા ૫૦,૦૦૦/- િળી કુલ રૂમપયા ૧,૯૩,૦૦૦/- િિાની ચોરી
ર્રી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી વી.એન.પરિાર ચલાવે છે .

અપમતૃ ્ાઃુ -

સમાચાર યાદી નં.૧૮૧૫/૧૮

દાણીલીમડાાઃ અિરલપાલમસિંહ રમવન્રમસિંહ (ઉ.વ.૪૫)(રહે,ઇન્દીરાનગર લાંભા િા.દસક્રોઇ જી.અિદાવાદ)
િા.૧૬/૦૯/૧૮ સાંજના ૫/૩૦ વાગ્યાના સુિારે ર્ોિલ ફેબ.પ્રા. લીિી.રાણીપુર પાટીયા નારોલ ખાિે
ગેટ-૨ નો લોખંડનો રોબલિંગ ગેટ બંધ ર્રિા હિા ત્યારે ગેટ અિરપાલમસિંહ ઉપર પડિા ગંભીર ઈજાઓ
ર્િા િેિનુ ં મ ૃત્યુ મનપજ્યુ હતુ. આ અંગે દાણીલીિડા પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ
હે.ર્ો.શ્રી પ્રધાનજી ખેંગારજી ચલાવે છે .

આતમહતયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૮૧૬/૧૮

શહેરકોટડાાઃ િહેશભાઇ રણછોડભાઇ િર્વાણા (ઉ.વ.૩૫) (રહે.લલ્લુ ભગવાનદાસની ચાલી મવજયિીલ
પાસે નરોડા ફાયર સ્ટેશન સાિે નરોડા રોડ) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૧૬/૯/૧૮ સવારના ૮/૩૦
વાગ્યાના સુિારે નરોડા ફ્રુટ િાર્ે ટ િારૂમિ એસ્ટેટ નાળીયાિાં શેડ નં.સી/૧૩૫ ખાિે ગળે ફાસો ખાઈ
આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે શહેરર્ોટડા પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી
ટદલીપકુિાર વસંિલાલ ચલાવે છે .

ઓઢવાઃ રાિવિીદે વી ઉફે પ્રીિી વા/ઓ રાજેન્ર રાય (ઉ.વ.૩૫) (રહે. ભગવિીનગર જયપ્રર્ાશ જૈનના
ગુજરાિ વેપારી િહાિંડળની બાજુિાં સીંગરવા ઓઢવ) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૧૫/૯/૧૮ સાજના
૭/૦૦ વાગ્યાના સુિારે પોિાના ઘરે છિના હર્
ુ િાં સાડી બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ
અંગે ઓઢવ પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ િ.સ.ઈ.શ્રી ર્ાંિીભાઇ જીવાજી ચલાવે છે .

અમરાઇવાડીાઃ પારૂબહેન વા/ઓ બાબુભાઇ પરિાર (ઉ.વ.૫૭)(રહે.ડબ્બાવાળી ચાલી સત્યિનગર
અિરાઇવાડી) એ ગંભીર બબિારીર્ી ર્ંટાળી િા.૧૫/૦૯/૧૮ રાિના ૮/૩૦ વાગ્યાના સુિારે પોિાની
જાિે પોિાના શરીર ઉપર ર્ેરોસીન છાંટી સળગી જઇ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે અિરાઇવાડી પોલીસે
અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી એન.એસ.પરિાર ચલાવે છે .

રામોલાઃભુપેંરભાઈ નરેં રબહાદુર ચોહાણ (ઉ.વ.૨૮)(રહે.મસિાનગર મશવશક્ક્િનગર પાછળ રાિરાજ્યનગર
રાિોલ) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૧૫/૦૯/૧૮ સાજના ૫/૦૦ વાગ્યાના સુિારે પોિાના ઘરે પાઈપ સાર્ે
દુપટ્ટો બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે રાિોલ પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ
અંગેની િપાસ િ.સ.ઇ.શ્રી અમ્રુિભાઇ િોહનભાઇ ચલાવે છે .
નાયબ પોલીસ ર્મિશનર,
ર્ંટ્રોલરૂિ, અ’વાદ શહેર.
પોલીસ ર્મિશનર વિી.
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