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

ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૨૬/૦૮/૨૦૧૮ રવિિાર
અમદાિાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૬૪૭/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૧૯ ર્ેસ ર્રી, ૧૭ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૧૦૭ લીટર
દે શી દારૂ, ૮૨૪ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૨૬૪ બબયર ટીન અને ૧ ર્ાર ર્બજે ર્રી હિી. િેિજ જુગાર ધારા
હેઠળ ૩ ર્ેસ ર્રી ૨૫ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૨,૮૮,૬૦૦/- અને જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક
હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૬૪૮/૧૮

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

ઘરફોડાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૬૪૯/૧૮

કષ્ૃ ણનગરાઃ રિેશકુિાર વરધીચંદ શાહ (રહે.પાશ્વનાથ ટાઉનશીપ નવા નરોડા) એ કૃષ્ણનગર પોલીસ
સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૪/૮/૧૮ રાિના ૧૧/૦૦ થી િા.૨૫/૮/૧૮ ર્લાર્ ૫/૦૦
વાગ્યા સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન પોિાના રહેણાંર્ના નીચે નાર્ોડા જવેલસક િથા નર્ોડા જનરલ સ્ટોસક
નાિની દુર્ાનના િાળા અને નકુચા િોડી અજાણી વ્યક્ક્િ દુર્ાનિાંથી સોના-ચાંદીના દાગીના અને રોર્ડ
રૂમપયા િળી કુલ રૂમપયા ૯,૪૧,૦૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઈ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી
મવ.આર.ચોધરી ચલાવે છે .

ુ ખેચી તોડી લઈ ગયાાઃસોનાની ચેઈન/ મંગળસત્ર

સમાચાર યાદી નં.૧૬૫૦/૧૮

સાબરમતીાઃ પારૂલબહેન બીપીનચંન્દ્ર શાહ (ઉ.વ.૫૮) (રહે. નવર્ાર એપાટક િેન્દ્ટ પાણીની ટાંર્ી સાિે
રાિનગર સાબરિિી) િા.૨૨/૮/૧૮ ર્લાર્ ૧૦/૧૫ વાગ્યાના સુિારે સાબરિિી રાિનગર જૈનોના
સંધના બહેનોના ઉપાશ્રય આગળથી પસાર થઈ રહ્યા હિા ત્યારે એક્ટીવા નંબર ૮૩૧૩ ઉપર આવેલ
પુરૂષ પારૂલબહેનના ગળાિાંથી સોનાની ચેઈન કર્િિ રૂમપયા ૩૬,૨૫૩/- ખેચી િોડી લઈ નાસી ગયો
હિો. આ અંગેની ફરીયાદ પારૂલબહેન શાહે િા.૨૫/૮/૧૮ નારોજ સાબરિિી પોલીસ સ્ટેશન ખાિે
નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એ.જે.દે સાઇ ચલાવે છે .
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એરપોર્ટ ાઃ િાલવીર્ા વા/ઓ રાજેશકુિાર ચૌહાણ (ઉ.વ.૪૭) (રહે. સુદરવન
ં
સોસાયટી નોબલનગર
સરદારનગર) િા.૨૫/૮/૧૮ રાિના ૮/૪૫ વાગ્યાના સુિારે ર્ોિરપુર ટનીંગ નજીર્થી પમિ સાથે િોટર
સાયર્લ પાછળ બેસી પસાર થઈ રહ્યા હિા ત્યારે એર્ િોટર સાયર્લ ઉપર આવેલ બે પુરૂષ
િાલવીર્ાબહેનના ગળાિાંથી સોનાનો દોરો કર્િિ રૂમપયા ૫૦,૦૦૦/- ખેચી િોડી લઈ નાસી ગયા હિા.
આ અંગેની ફરીયાદ િાલવીર્ાબહેન ચૌહાણે એરપોટક પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ
પો.સ.ઈ.શ્રી એિ.બી.મિસ્ત્રી ચલાવે છે .

કષ્ૃ ણનગરાઃ રે ખાબહેન મુરલીધર થાવાણી (ઉ.વ.૬૨) (રહે.ટેપરુ ાિ સોસાયટી કર્શોર સ્કુલ સાિે બંગલા
એકરયા િેઘાણીનગર) િા.૨૪/૮/૧૮ રાિના ૧૧/૪૫ વાગ્યાના સુિારે કૃષ્ણનગર સૈજપુર બોઘા સૈજપુર
ટાવર રોડ રાધેશ્યાિ િંકદર આગળથી એક્ટીવા ચલાવી પસાર થઈ રહ્યા હિા ત્યારે એર્ િોટર સાયર્લ
ઉપર આવેલ બે પુરૂષ રે ખાબહેનના ગળાિાંથી સોનાનુ િંગળસુત્ર કર્િિ રૂમપયા ૭૦,૦૦૦/- ખેચી િોડી
લઈ નાસી ગયા હિા. આ અંગેની ફરીયાદ રે ખાબહેન થાવાણીએ કૃષ્ણનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી
છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી પી.ર્ે.દવેરા ચલાવે છે .

િાહન અકસ્માતમાં મ ૃત્ુાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૬૫૧/૧૮

ુ ગરાઃ મુર્ેશભાઈ સ/ઓફ હાિાભાઇ ચૌહાણ (ઉ.વ.૨૭) (રહે. ગાંધીપાર્ક સોસાયટી બળીયાર્ાર્ા ચાર
બાપન
રસ્િા પાસે રખીયાલ) િા.૨૪/૮/૧૮ રાિના ૧૧/૪૫ વાગ્યાના સુિારે સોનેરીયા બ્લોર્ સાિે અિર
પ્રીંટરી ઓફીસની સાિેથી િોટર સાયર્લ ચલાવી પસાર થઈ રહ્યા હિા ત્યારે અજાણ્યા િોટર સાયર્લના
ચાલર્ે િોટર સાયર્લ પુરઝડપે અને બેદરર્ારીથી ચલાવી મુર્ેશભાઈના િોટર સાયર્લને ટક્કર િારિા
મુર્ેશભાઈને ગંભીર ઈજાઓ થિા મુર્ેશભાઈનુ મ ૃત્યુ મનપજયુ ં હતુ. આ અંગેની ફરીયાદ મ ૃત્યુ પાિનાર
મુર્ેશભાઈના ભાઈ ગીરીશભાઈએ બાપુનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી સી.એિ.ર્ાંટેલીયા ચલાવે છે .

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