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

ુ વાર
તા.૧૪/૧૧/૨૦૧૮ બધ
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૨૧૯/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૫૨ ર્ેસ ર્રી, ૫૦ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૧૧૫ લીટર
દે શી દારૂ, ૩ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૧ સ્કુટર અને ૧ િોટર સાયર્લ ર્બજે ર્ર્ુક હતુ. િેિજ જુગારધારા હેઠળ
૭ ર્ેસ ર્રી ૧૩ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૨૬,૧૮૦/- અને જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૨૨૦/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૮૫ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી-૯૩ મુજબ ૨૮ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૧
વ્યક્ક્િની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

લટ
ં ુ :-

સમાચાર યાદી નં.૨૨૨૧/૧૮

શાહીબાગાઃમપ્રયંર્ રશ્િીર્ાંિભાઇ પટેલ (ઉ.વ.૨૦)(રહે.મનરં જન સોસાયટી,ચચરાગ ડાયિંડ સાિે બાપુનગર)
એ શાહીબાગ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૧૨/૧૧/૧૮ ર્લાર્ ૦૦/૧૫ વાગ્યાના
સુિારે શાહીબાગ ઘેવર સર્ક લ નજીર્ આવેલ મુરલીધર ડેરીની સાિે આવેલ વર્લડક િોન્ટેસરી સ્કુલ પાસે
મસર્લવર ર્લરની ઝેન ર્ાર નંબર જીજે.૦૧.૫૧૭૪ િાં આવેલ ત્રણ અજાણ્યા પુરૂષો (૨૦ થી ૨૫ વષકના
આશરાના) એ ભેગા િળી મપ્રયંર્ના જિણા હાથની ર્લાઇ ઉપર લાર્ડાનો ડંડો િારી ઇજા ર્રી, ચાકુ
બિાવી સોનાની ચેઇન પેન્ડલ સાથે અને સોનાની નંગવાળી વીંટી િથા બીજી ડાયિંડ વાળી વીંટી િળી
કુલ રૂમપયા ૮૫,૦૦૦/- િિાની લુટં ર્રી નાસી ગયા હિા. આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી વી.પી.િક્વાણા
ચલાવે છે .

ઘરફોડ ચોરીાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૨૨૨/૧૮

મેઘાણીનગરાઃ િહેશભાઇ રાજેન્રભાઇ ર્નોજીયા (રહે.પ્રહલાદ મુખીની ચાલી ગોકુલ એપાટક િેંટ સાિે
ઉમિયાનગર િેઘાણીનગર) એ િેઘાણીનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૧૦/૧૧/૧૮
ર્લાર્ ૧૧/૦૦ થી િા.૧૨/૧૧/૧૮ બપોરના ૧/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન અજાણી વ્યક્ક્િ ઘરિાં પ્રવેશ ર્રી,
સોના-ચાંદીના દાગીના, સોનાટા ર્ાંડા ઘડીયાળ કર્િંિિ રૂમપયા ૧,૦૦૦/- અને રોર્ડ રૂમપયા ૧૫,૦૦૦/િળી કુલ રૂમપયા ૫૩,૦૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી
વી.એસ.મસિંધવ ચલાવે છે .
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ુ ગરાઃ ભુપેશભાઇ હસમુખભાઇ ઠક્કર (રહે.પહેલો િાળ શરણિ હાઇટસ કહરાવાડી મશવશક્ક્િ િંદીર
બાપન
પાસે, બાપુનગર) એ બાપુનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૧૩/૧૧/૧૮ બપોરના
૧૨/૩૦ થી ૨/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના િર્ાનના મુખ્ય દરવાજાનો નકુચો િોડી, અજાણી વ્યક્ક્િ
ઘરિાં પ્રવેશ ર્રી, મિજોરીિાંથી સોનાની બે વીંટી કર્િંિિ રૂમપયા ૪૦,૦૦૦/- અને રોર્ડ રૂમપયા
૯,૭૦,૦૦૦/- િળી કુલ રૂમપયા ૧૦,૧૦,૦૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઈ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ
પો.ઈ.શ્રી એચ.બી.ચૌધરી ચલાવે છે .

વાહન ચોરીાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૨૨૩/૧૮

પાલડીાઃ હષકદભાઈ બચુભાઈ ર્ોળી (રહે.ગાિ ભેટાવાડા િા.ધોળર્ા જી.અિદાવાદ) એ િા.૧૩/૧૧/૧૮
નારોજ પાલડી પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૦૬/૧૧/૧૮ ર્લાર્ ૦૫/૦૦ થી ૦૭/૦૦
દરમ્યાન સરદારબ્રીજ ના જિાલપુર િરફના છે ડે રોડ ઉપર પોિાની ઈક્કો ગાડી નંબર જીજે.૩૮.બી.૭૪૪૪
કર્િંિિ રૂમપયા ૪,૦૦,૦૦૦/- પાર્ક ર્રી હિી. જેની અજાણી વ્યક્ક્િ ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની
િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એિ.એિ.મસિંન્ધી ચલાવે છે .

વાહન અકસ્માતમાં મ ૃત્યુ :-

સમાચાર યાદી નં.૨૨૨૪/૧૮

નારોલાઃ ફીરદોશબાનુ વા/ઓ અબ્દુલરઝાર્ પટણી (ઉ.વ.૩૬)(રહે.અલફઝર્ રો-હાઉસ રહીિી િસ્જીદ ની
સાિે બોમ્બે હોટલ દાણીલીિડા) એ નારોલ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૧૩/૧૧/૧૮
બપોરના ૧/૩૦ વાગ્યાના સુિારે વાસણા થી નારોલ િરફ જવાના ને.હા.નં-૮ રોડ ઉપર ર્ોઝી હોટલ
પાસે ફીરદોશબાનુની પુત્રી આિેનાખાતુન અબ્દુલઝબ્બાર પટણી (ઉ.વ.૩૬) ચાલિા પસાર થઇ રહ્યા હિા
દરમ્યાન એર્ ફોર વ્હીલ ગાડી નંબર જી.જે.૦૧.ર્ે.એ.૦૦૮૩ ના ચાલર્ે ગાડી પુરઝડપે અને બેદરર્ારીથી
ચલાવિા આિેનાખાતુનને ટક્કર વાગિા ગંભીર ઇજાઓ થિા સારવાર અથે િેિને વા.સા.હોસ્પીટલિાં
દાખલ ર્યાક હિા. જયાં સારવાર દરમ્યાન બપોરના ૨/૫૦ વાગે િેિનુ ં મ ૃત્ર્ુ મનપજર્ુ હતુ. આ ગુનાની
િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ટી.ર્ે.દે વમુરારી ચલાવે છે .

ટ્રેઈનની અડફેટે આવી જતા મ ૃત્યુાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૨૨૫/૧૮

ખોખરાાઃ પ્રસાંિ રિેશભાઇ ર્િલે (ઉ.વ.૪૦) (રહે. હકરપુરાના ર્ાચા છાપરા મધરજ હાઉમસિંગ ખોખરા)
િા.૧૨/૧૧/૧૮ રાિના ૮/૪૦ વાગ્યાના સુિારે ઇલાજક્રોમસિંગથી ર્ેકડલા ચબ્રજ િરફ જિા ટ્રેર્ પર પોલ.નં
૪૯૧/૧ નજીર્ ટ્રેઈનની અડફેટે આવી જિા ગંભીર ઈજાઓ થિા િેિનુ ં મ ૃત્ર્ુ મનપજર્ુ ં હતુ. આ અંગે
ખોખરા પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એચ.બી.પરિાર ચલાવે છે .

ુ થી ઝેરી પ્રવાહી પી જતા મ ૃત્યુાઃભલ

સમાચાર યાદી નં.૨૨૨૬/૧૮

સરખેજાઃ પુજાબહેન વા/ઓ કૃષ્ણાકુિાર જૈન (ઉ.વ.૨૫) (રહે.પટેલવાસ રાિજીિંદીરની બાજુિા સરખેજ)
ને િા.૧૦/૧૧/૧૮ રાિના ૦૦/૩૦ વાગ્યાના સુિારે ગભરાિણ જેવુ થિા ભુલથી પોિાના ઘરિાં પડેલ
ર્ાયિચુણન
ક ી ડબ્બીિા ભરે લ ર્ોઈ ઝેરી પ્રવાહી પી લીધુ હતુ. સારવાર િાટે ૧૦૮ િા સોલા સીવીલ
હોસ્પીટલિાં દાખલ ર્રવાિાં આવ્યા હિા. જયાં સારવાર દરમ્યાન િેિનુ ં મ ૃત્ર્ુ મનપજર્ુ ં હતુ. આ અંગે
સરખેજ પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી જે.ર્ે.પંડયા ચલાવે છે .
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આત્મહત્યા :-

સમાચાર યાદી નં.૨૨૨૭/૧૮

ગોમતીપરુ ાઃ સીિાબહેન વા/ઓ સચચન ગજ્જર (ઉ.વ.૩૨) (રહે.પ્રમિર્ગાંધી પાર્ક સોસાયટી, બી.ઓ.બી.બેંર્
પાછળ રચખયાલ રોડ ગોિિીપુર) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૧૩/૧૧/૧૮ બપોરના ૨/૧૫ વાગ્યા પહેલા
પોિાના ઘરે લોખંડની જાળીના સળીયા સાથે સાડી બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે
ગોિિીપુર પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી બી.ર્ે.ભુનાિર ચલાવે છે .

મેઘાણીનગરાઃ ભજનલાલ બચારાિ ઠાકુર (ઉ.વ.૪૫) (રહે.અિરાજીનગર ગલી નંબર-૨ ભાગકવ રોડ
િેઘાણીનગર) ને છે ર્લલા દસેર્ કદવસથી િજુરી ર્ાિ ન િળિા હિાશ થઈ િનિાં લાગી આવિા
િા.૧૨/૧૧/૧૮ રાિના ૮/૦૦ વાગ્યાના સુિારે પોિાના ઘરે એસીડ પી લીધુ હતુ. સારવાર િાટે િેિને
સીવીલ હોસ્પીટલિાં દાખલ ર્રવાિાં આવ્યા હિા. જયાં સારવાર દરમ્યાન િેિનુ ં મ ૃત્ર્ુ મનપજર્ુ ં હતુ. આ
અંગે િેઘાણીનગર પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી નવનીિકુિાર હસમુખલાલ
ચલાવે છે .

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