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

ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૧૧/૦૬/૨૦૧૮ સોમવાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૦૯૩/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૫૬ ર્ેસ ર્રી, ૫૧ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૩૩૬ લીટર
દે શી દારૂ, ૧૪૦ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૫૭૦ ક્વાટક ર ઈંગ્લીશ દારૂ, ૨૯૧ બબયર ટીન, ૧ ર્ાર અને ૧ સ્કૂટર
ર્બજે ર્ર્યક હતય. િેિજ જયગાર ધારા હેઠળ ૦૪ ર્ેસ ર્રી ૬૦ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૩,૨૯,૧૧૦/અને જયગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૦૯૪/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મયજબ કયલ
૧૪૯ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી.૯૩ મયજબ ૦૩ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

વવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :-

સમાચાર યાદી નં.૧૦૯૫/૧૮

વાસણા : હેિલબહેન ડૉ/ઓ કૃષ્ણદત્ત અગ્રવાલ (રહે,સદાનંદ સોસાયટી ટેલીફોન એક્ષચેંન્જ ની પાછ્ળ
વાસણા) એ વાસણા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે જયન/૨૦૧૬ થી આજદદન સયધીના
સિયગાળા દરમ્યાન આરોપી મનિેશકયિાર દદનેશકયિાર પાંડે (રહે.વોડ્નંબર-૨૫ મિથકરાજ ભવન નહેરયગજ
ં
ઈટારસી િધ્યપ્રદે શ) એ હેિલબહેન સાથે પોિે લગ્ન ર્રશે િેવો મવશ્વાસ આપી, પોિાન અંગિ ખચાક સારૂ,
ચીજવસ્તયઓ ખરીદવા િાટે િેિજ પોિાને ર્ેન્સરનય ં ટયયિર હોવાનય ં અને હોસ્પીટલિાં સારવાર ચાલિી
હોવાનય ં જણાવી સારવાર ર્રવાના બહાના બિાવી, જયદી-જયદી િારીખોએ ટયર્ડે-ટયર્ડે કયલ રૂપીયા
૯.૭૫.૪૬૬/- િેળવી લઇ, પૈસા પરિ નહી આપી િેિજ લગ્ન પણ નહી ર્રી, હેિલબહેન સાથે છે િરપીંડી
અને મવશ્વાસઘાિ ર્યો છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી બી.એિ.પટેલ ચલાવે છે .

નરોડા : પ્રદદપમસિંહ ચંદનમસિંહ વાઘેલા (ઉ.વ.૩૫)(રહે,નંદનવન ડયપ્લેક્ષ, જી.ઇ.બી.પાછળ, નરોડા) એ
નરોડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા. ૨૩/૧૨/૧૬ થી આજદદન સયધીના સિયગાળા
દરમ્યાન આરોપી (૧) ધિેંદ્રામસિંહ દર્શોરમસિંહ વાઘેલા (રહે,૧૦િો િાળ, સારથી ટાવર, ધરણીધર)
(૨)ર્લ્પેશભાઇ પ્રભ ૂદાસ શેઠ અને (૩) ર્ાજલ ર્લ્પેશભાઇ શેઠ (રહે.પાંચિો િાળ, ગાડડ ક ન રે સીડન્સી,
બોપલ) ભેગાિળી પ્રદદપમસિંહ ને એફ.સી.આઇ. િા સારી નોર્રી આપવાની લાલચ આપી, મવશ્વાસિા લઇ,
િેિની િથા િેિના મિત્ર વધકિાનમસિંહ હઠીમસિંહ િોરી એિ બંને પાસેથી ટયર્ડે-ટયર્ડે રૂમપયા.૩૭,૦૦,૦૦૦/િેળવી, િા.૧/૪/૧૭ ના રોજ એફ.સી.આઇ.નો બનાવટી મસક્કાવાળો એપોઇિેન્ટ લેટર બંન્ને ને આપી,
બંને સાથે મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે .આ ગયનાની િપાસ પોસઈ.શ્રી ર્ે.આર.બાિબણયા ચલાવે છે .
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સોનાની ચેઇન ખેંચી તોડી લઇ ગયા :-

સમાચાર યાદી નં.૧૦૯૬/૧૮

ઘાટલોડીયા : જડીબહેન W/O દહરાભાઇ પટેલ (ઉ.વ.૭૩)(રહે,િરૂણનગર સોસાયટી મવભાગ-૨ ગયરયકયળ
રોડ િેિનગર) એ ઘટલોડીયા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૧૦/૦૬/૧૮ સાંજના
૬/૦૦ વાગ્યાના સયિારે ગયરૂકયળ રોડ સરર્ારી વસાહિ ત્રણ રસ્િા ઉપર થી ચાલિા પસાર થઇ રહ્યા હિા
દરમ્યાન એર્ િોટર સાયર્લ ઉપર આવેલ બે પયરૂષ (૨૫ થી ૩૦ વષકના આશરાના) જડીબહેનના
ગળાિાંથી સોનાની ચેઇન દર્િંિિ રૂમપયા ૩૦,૦૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઈ ગઈ છે . આ ગયનાની િપાસ
પો.સ.ઈ.શ્રી એ.આર.ડાંગર ચલાવે છે .

શહેરકોટડા : રાહલ
ય ભાઇ દહિંિિભાઇ ભાદાણી(પટેલ)(ઉ.વ.૨૯)(રહે,મવષ્ણયપાર્ક સોસાયટી, ઠક્કરબાપાનગર
રોડ િાધવિોલની અંદર ઠક્કરબાપાનગર) એ િા.૧૦/૬/૧૮ નારોજ શહેરર્ોટડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે
ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૧/૦૫/૧૮ રાિના ૯/૩૦ વાગ્યાના સયિારે અિદયપયરા ચામયડં ાબ્રીજ ખાિે રોડ
ઉપર થી ચાલિા પસાર થઇ રહ્યા હિા દરમ્યાન એર્ િોટર સાયર્લ ઉપર આવેલ બે પયરૂષ રાહલ
ય ભાઇ
ના ફોઇ સાસયનો સોનાનો દોરો દર્િંિિ રૂમપયા ૭૦,૦૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઈ ગઈ છે . આ ગયનાની
િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી એિ.આઇ.ચૌધરી ચલાવે છે .

આત્મહત્યા :-

સમાચાર યાદી નં.૧૦૯૭/૧૮

ગોમતીપરુ :

િનયભાઈ ઇશ્વરભાઈ પટેલીયા (ઉ.વ.૬૫)(રહે.સંિરાિપયરાની ચાલી, ગોિિીપયર)

િા.૦૯/૦૬/૧૮ ના ર્લાર્ ૧૧/૦૦ વાગ્યાના સયિારે ગોિિીપયર અશોર્નગર સોસાયટી પાસે એસીડ
પીધેલી હાલિિા િળી આવિા, સારવાર િાટે િેિને સીવીલ હોક્સ્પટલ ખાિે દાખલ ર્યાક હિા જયાં
સારવાર દરમ્યાન િા.૦૯/૦૬/૧૮ રાિના ૧૦/૧૫ વાગે િેિનય ં મ ૃત્ર્ય મનપજર્ય હતય. આ અંગે ગોિિીપયર
પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી એસ.એિ ડાિોર ચલાવે છે .

શહેરકોટડા :- મયર્ેશભાઇ બગરધરભાઇ ડોડીયા (ઉ.વ.૪૦)(રહે,ર્લેક્ટર ર્સ્ટોડીયલ ની ચાલી સરસપયર) એ
િા.૧૦/૦૬/૧૮ ના ર્લાર્ ૦૨/૨૫ વાગ્યાના સયિારે ગંભીર બીિારીના ર્ારણે પોિાના ઘરે ગળે ફાંસો
ખાઇ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે શહેરર્ોટડા પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી
દદલીપકયિાર વસંિલાલ ચલાવે છે .

નારોલ :- હષક સ/ઓ રજનીર્ાન્િ પટેલ (ઉ.વ.૨૪)(રહે,િલીન સ્પશક ફલેટ શ્રીરાિ રે મસડેન્સીની બાજયિાં
નારોલ) એ િા.૧૦/૦૬/૧૮ સાંજના ૪/૧૫ વાગ્યા પહેલા ર્ોઇપણ સિયે પોિાની િાનશીર્ બીિારીથી
ર્ંટાળી જઇ પોિાના ઘરે છિના પંખાના હર્
ય િાં દોરડય બાધી ગળે ફાંસો ખાઇ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે
નારોલ પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ િ.સ.ઇ.શ્રી બ્રીજરાજમસિંહ દદલીપમસિંહ ચલાવે છે .
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સરખેજ :- પ્રર્ાશભાઇ સ./ઓ રતયભાઇ િેર (ઉ.વ.૩૨)(રહે,હીરાનગર સોસાયટી ખોડીયારનગર સાિે નવા
વણઝર સરખેજ) એ િા.૦૭/૦૬/૧૮ સાંજના ૫/૧૦ વાગ્યાના સયિારે અગમ્ય ર્ારણસર પોિાના ઘરે
ગળે ફાંસો ખાઇ લેિા સારવાર અથે િેિને વા.સા.હોક્સ્પટલિાં દાખલ ર્યાક હિા. જયાં સારવાર દરમ્યાન
િા.૦૯/૦૬/૨૦૧૮ રાિના ૮/૪૫ વાગે ફરજ પરના ડો.શ્રીએ િેિને મ ૃિ જાહેર ર્યાક હિા. આ અંગે
સરખેજ પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી શૈલેન્દ્રમસિંહ િનયભા ચલાવે છે .

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