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

તા.૩૦/૧૨/૨૦૧૮ રવિિાર
અમદાિાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૫૨૮/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૧૦૨ ર્ેસ ર્રી, ૯૭ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૨૮૭ લીટર
દે શી દારૂ, ૪૦ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૦૧ ક્વૉટર ઇંગ્લીશ દારૂ ર્બજે ર્યો હિો. િેિજ જુગાર ધારા હેઠળ
૦૧ ર્ેસ ર્રી ૦૪ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૧૨૫૦/- અને જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૫૨૯/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૬૬ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી-૯૩ મુજબ ૨૧ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૦૩
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

વિશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :-

સમાચાર યાદી નં.૨૫૩૦/૧૮

દરીયાપરુ : હસુિિીબહેન નમવિંનચંદ્ર પટેલ (રહે. શ્રીજી મનવાસ િોટા વાઘજીપુરા દરરયાપુર) એ
િા.૨૯/૧૨/૧૮ નારોજ દરીયાપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૨૭/૧૨/૧૮ ર્લાર્
૧૨/૩૦ વાગ્યાના સુિારે બે અજાણ્યા ઇસિો (૨૫ થી ૩૫ વર્કના આશરાના) ભેગાિળી હસુિિીબહેનના
ઘરે આવી, સોના-ચાંદી ના વાસણો અને દાગીના ચિર્ાવીએ છીયે” િેિ ર્હી, હસુિિીબહેન ના હાથ િાં
પહેરેલ સોનાની બંગડી નંગ-૨ રર્િંિિ રૂમપયા ૪૫,૦૦૦/- િિાની એર્ લીર્વીડ ભરે લ ડબ્બાિાં નાંખી,
હસુિિીબહેન િથા િેિના પમિ ની નજર ચુર્વી બંગડીઓ ડબ્બાિાંથી ર્ાઢી લઇ નાસી જઇ હસુિિીબહેન
સાથે મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગુના ની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી બી.જે.જોશી ચલાવે છે .

ચોરીાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૫૩૧/૧૮

મેઘાણીનગર : િીનાબહેન િહેશમસિંહ ભદોરીયા (ઉ.વ.૪૦)(રહે.શ્યાિનગર ગલી નંબર-૫ ભગવિી સ્કુલ
પાસે ભાગકવ રોડ િેઘાણીનગર) એ િેઘાણીનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે
િા.૨૯/૧૨/૧૮ બપોરના ૨/૪૫ વાગ્યાના સુિારે આરોપી રમવ શિાક (૨૦ થી ૨૫ ના આશરાનો જેના
પુરા નાિ સરનાિાની ખબર નથી િે) િીનાબહેનના ઘરિાં પ્રવેશ ર્રી, મિજોરીિાંથી રોર્ડ રૂમપયા
૩૦,૦૦૦/- અને િંગળસુત્ર રર્િંિિ રૂમપયા ૫,૦૦૦/- ચોરી ર્રી લઇ ગયો છે . આ ગુનાની િપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી એિ.ડી.િર્વાણા ચલાવે છે .
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િાહન ચોરીાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૫૩૨/૧૮

પાલડી : નરેં દ્રમસિંહ િખિમસિંહ રાઠોડ (ઉ.વ.૫૦)(રહે,શ્રી મનવાસ બબલ્ડીંગ હોટલ જાસ્િીન ની બાજુિાં
ુ ા પોલીસ ચોર્ીની બાજુિાં પાલડી) એ િા.૨૯/૧૨/૧૮ પાલડી પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ
ફિેપર
નોંધાવી છે ર્ે િા.૧૮/૧૨/૨૦૧૮ રાિના ૯/૦૦ થી િા.૧૯/૧૨/૨૦૧૮ ના ર્લાર્ ૭/૦૦ સુધીના
સિયગાળા દરમ્યાન પોિાના ઘર નજીર્ પાર્ક ર્રે લ પોિાની એસ્ટીિ ર્ાર નંબર જીજે.૧૮.એ.બી.૩૪૫૭
રર્િંિિ રૂમપયા ૧,૦૦,૦૦૦/-િિાની પાર્ક ર્રી મુર્ી હિી. જેની ર્ોઇ અજાણી વ્યક્ક્િ ચોરી ર્રી લઇ ગઇ
છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એસ.એ.અસારી ચલાવે છે .

પતંગની દોરી ગળામાં આિી જતાં મ ૃત્યુ :-

સમાચાર યાદી નં.૨૫૩૩/૧૮

ખોખરા : િેહલ
ુ મસહ રદનેશભાઇ ડાભી (ઉ.વ.૨૨)(રહે.આયોજનનગર મવિંઝોલ ગાિ પાસે વટવા
જી.આઇ.ડી.સી) િા.૨૮/૧૨/૧૮ સાંજના ૫/૦૦ વાગ્યાના સુિારે એક્ટીવા ચલાવી હાટર્ેશ્વર બ્રીજ ઉપર
થી સી.ટી.એિ. િરફ જિા હિા દરમ્યાન હાટર્ેશ્વર બ્રીજ ઉપર િેિના ગળાિાં પિંગની દોરી આવી જિાં,
ગળાના ભાગે ગંભીર ઇજા થિા સારવાર િાટે િેિને એલ.જી.હોસ્પીટલ ખાિે લઈ ગયા હિા જ્યા સારવાર
દરમ્યાન િા.૨૮/૧૨/૧૮ સાંજના ૬/૫૫ વાગે ડો.શ્રી એ િેહલ
ુ મસિંહને મ ૃિ જાહેર ર્યાક હિા. આ અંગે
ખોખરા પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એચ.બી.પરિાર ચલાવે છે .

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