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

ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૧૬/૦૬/૨૦૧૮ શનિવાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
િશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી િં.૧૧૨૯/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૬૧ ર્ેસ ર્રી, ૫૪ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૧૨૨ લીટર
દે શી દારૂ, ૭૮ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ અને ૧૨૧ બબયર ટીન ર્બજે ર્યાક હિા. િેિજ જુગાર ધારા હેઠળ ૪
ર્ેસ ર્રી ૬ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૩૫,૩૦૦/- અને જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીિા પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી િં.૧૧૩૦/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૨૧૬ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી.૯૩ મુજબ ૧૭ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૨
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

નવશ્વાસઘાત અિે છે તરપીંડી :-

સમાચાર યાદી િં.૧૧૩૧/૧૮

ક્રાઇમબ્રાન્ચ : પાર્કભાઇ પ્રુથ્વીમસિંહ ડોડીયા (ઉ.વ.૩૫)(રહે,પ ૃથ્વી આરાધના સોસાયટી, એરપોટક રોડ,
રાજર્ોટ શહેર) એ િા.૧૫/૬/૧૮ નારોજ ક્રાઇિબ્રાન્ચ ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૧૮/0૫/૨૦૧૮
બપોરના ૩/૦૦ વાગ્યાના સુિારે આરોપી (૧) નવલભાઇ વેલજીભાઇ ઉફે મવરજી ઠાર્ોર (૨) જગદીશભાઇ
વેલજીભાઇ ઉફે મવરજી ઠાર્ોર (૩) મવષ્ણુભાઇ વેરસીજી ઠાર્ોર (િિાિ રહે, ગાિ. ર્ંબોઇ, િા. ચાણસ્િા,
જી. પાટણ) નાઓ પાર્કભાઇ ની જય સોિનાર્ એન્ડ ર્ંપનીની અિદાવાદ બ્રાન્ચની આગંડીયા પેઢીિાં
નોર્રી હિા અને િેઓની પાર્કભાઇ ની જય સોિનાર્ એન્ડ ર્ંપનીના અિદાવાદ બ્રાન્ચ ખાિે જિા રહેલા
રોર્ડા રૂપીયા ૫૦,૦૦,૦૦૦/- ની ઉચાપિ ર્રી, પાર્કભાઇ સાર્ે મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ
ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી ડી.ર્ે.ચૌધરી, ક્રાઇિબ્રાંચ ચલાવે છે .

સાબરમતી : મુર્ેશભાઇ રાિજીભાઇ ચૌહાણ (ઉ.વ.૫૬)(રહે,ગોવધકનનગર રાજીવનગરની બાજુિાં જુના
અચેર સાબરિિી) એ સાબરિિી પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૧૫/0૮/૨૦૧૭ ર્ી
િા.૧૫/૦૬/૨૦૧૮ ના ર્લાર્ ૦૮/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન આરોપી (૧) નટવરજી મવરાજી ઠાર્ોર (૨)
રાજુભાઇ રબારી (૩) પ્રિાપભાઇ રબારી અને (૪) બળદે વભાઇ રબારી (જેઓના નાિા સરનાિા ખબર
નર્ી િે) ભેગાિળી મુર્ેશભાઇને મવશ્વાસિાં લઇ, મુર્ેશભાઇના ઘરની પાછળ આવેલ ખાલી પ્લોટ નંબર૨૩ જે સરર્ારશ્રીના હસ્િર્નો હોવા છિાં, િેના બાના પેટે બે વાર એર્-એર્ લાખ રૂમપયા લઇ, કુલ રૂમપયા
૨,૦૦,૦૦૦/- મુર્ેશભાઇ પાસેર્ી િેળવી લઇ, મુર્ેશભાઇ સાર્ે મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ
ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી એસ.બી.નીનાિા ચલાવે છે .
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ચોરી :-

સમાચાર યાદી િં.૧૧૩૨ /૧૮

અમરાઇવાડી : ર્લાવિીબહેન વા/ઓ ભસ્ર્રભાઇ મુદલીયાર (રહે,િોિીનગર ચતુરભાઇની ચાલી
જોગેશ્વરી રોડ અિરાઇવાડી) િા.૨૯/૦૩/૧૮ ના ર્લાર્ ૧૧/૦૦ ર્ી ૧૨/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન હાટર્ેશ્વર
સુયકનગર ર્ાિીર્સ્વાિીના િંદીર ખાિે ર્ોઇ અજાણી વ્યક્ક્િએ ર્લાવિીબહેનના ગળાિાંર્ી સોનાની ચેઇન
કર્િંિિ રૂમપયા ૨૪,૦૦૦/- ચોરી ર્રી લીધી હિી. આ અંગેની ફરીયાદ ર્લાવિીબહેન મુદલીયારે
િા.૧૫/૬/૧૮ નારોજ અિરાઇવાડી પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી
એિ.એન.બારોટ ચલાવે છે .

સોિાિી ચેઇિ ખેંચી તોડી લઇ ગયા :-

સમાચાર યાદી િં.૧૧૩૩ /૧૮

સરદારિગર : ફુલચંદભાઇ િનજીભાઇ રોકઠયા (રહે,મવષ્ણુપાર્ક ભાગ્યદય સોસાયટી, મવભાગ-૧ ની અંદર
નરોડા, કુબેરનગર સરદારનગર) િા.૧૪/૦૬/૧૮ રાિના ૯/૧૫ વાગ્યાના સુિારે પોિાની સોસાયટી ના
નાર્ા નજીર્ ર્ી પસાર ર્િા હિા ત્યારે એર્ િોટર સાયર્લ ઉપર આવેલા બે પુરૂષ (૨૦ ર્ી ૨૫ વષકના
આશરાના) ફુલચંદભાઇ ના ગળાિાંર્ી સોનાની ચેઇન કર્િંિિ રૂમપયા ૭૫,૦૦૦/- ખેચી િોડી લઇ નાસી
ગયા હિા. આ અંગેની ફરીયાદ ફલચંદભાઇ રોકઠયાએ િા.૧૫/૬/૧૮ નારોજ સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશન
ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી એસ.આર.બાવા ચલાવે છે .

વાહિ અકસ્માતમાં મ ૃત્યુ :-

સમાચાર યાદી િં.૧૧૩૪/૧૮

રખખયાલ : ચેિનભાઇ મવનયચંદ્ર શાહ (ઉ.વ.૫૩)(રહે,િલાય ટેનાિેન્ટ વાસણા બેરેજ રોડ વાસણા) એ
રબખયાલ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૧૫/૬/૧૮ ના ર્લાર્ ૧/૩૦ વાગ્યાના સુિારે
રબખયાલ ર્ેવલર્ાંટા પાસે આવેલ રાધાક્રુષ્ણ એસ્ટેટ રોડ નંબર-૪ આગળ પોિાના ર્ારખાનાિાં ર્ારીગર
િરીર્ે ર્ાિ ર્રિા રશ્િીરં જન અનંિકુિાર િોહંટી (ઉ.વ.૨૪) નાઓ ર્ારખાનાની આગળ સુિા હિા
દરમ્યાન એર્ ટ્રર્ નંબર આર.જે.૦૪.જી.એ.૦૯૯૩ નો ચાલર્ે ટ્રર્ બેદરર્ારી અને ગફલિભરી રીિે
ચલાવિા, ર્ારીગર રશ્િીરં જન ના ડાબા પગના ઘુટં ણ ર્ી ર્િર સુધીનો ભાગ ટ્રર્ના ટાયરિાં આવી જિાં,
શરીરે ગંભીર ઇજાઓ ર્િા િેિનુ ં મ ૃત્યુ મનપજ્યુ હતુ. આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ. શ્રી પી.જે.ખરસાણ
ચલાવે છે .

િારોલ : મવજયભાઇ ભીખાભાઇ વાઘેલા (ઉ.વ.૪૨)(રહે,ઉિંગ ફલેટ રં ગોલીનગર ની સાિે નારોલ) એ
નારોલ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૧૫/૬/૧૮ બપોરના ૩/૩૦ વાગ્યાના સુિારે
ને.હા.નંબર-૮, નારોલ સર્ક લ પાસે ટ્રાન્સપોટક નગર ની સાિે પોિાનો પુત્ર કદલીપ (ઉ.વ.૧૭) પોિાનુ ં પેશન
પ્લસ િોટર સાયર્લ લઇ પસાર ર્ઇ રહ્યો હિો દરમ્યાન એર્ ટ્રર્ નંબર આર.જે.૧૪.જી.એ.૬૪૭૯ નો
ચાલર્ પોિાના ર્બ્જજાની ટ્રર્ બેદરર્ારી અને ગફલિ ભરી રીિે ચલાવી લાવિા, િોટર સાયર્લને ટર્ર્ર
વાગિા, કદલીપને શરીરે ગંભીર ઇજાઓ ર્િા િેન ુ ં સ્ર્ળ ઉપર મ ૃત્યુ મનપજ્યુ હતુ. આ ગુનાની િપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી જે.બી.રાઠોડ ચલાવે છે .
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આત્મહત્યા :-

સમાચાર યાદી િં.૧૧૩૫/૧૮

કૃષ્ણિગરાઃ વષાકબહેન વા/ઓ પ્રમવણભાઇ જોગીયા (ઉ.વ.૩૮) (રહે. મુરલીધર સોસાયટી ર્ઠવાડા રોડ
કૃષ્ણનગર) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૧૫/૬/૧૮ ર્લાર્ ૧૧/૦૦ વાગ્યાના સુિારે પોિાના ઘરે ગળે ફાસો
ખાઇ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે કૃષ્ણનગર પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી વી.એિ.જાદવ ચલાવે છે .

મેઘાણીિગરાઃ અશોર્ભાઇ ઉિિમસિંગ પકરહાર (ઉ.વ.૩૮) (રહે.િકહપિમસિંગની શેઠની લાઇન કુંભાજીની
ચાલી રાિેશ્વર િેઘાણીનગર) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૧૪/૬/૧૮ સવારના ૧૦/૦૦ વાગ્યાના સુિારે
રાિેશ્વરબ્રીજ નીચે ઝેરી દવા પી લીધી હિી. સારવાર િાટે િેિને સીવીલ હોસ્પીટલિાં દાખલ ર્રવાિાં
આવ્યા હિા. જયાં સારવાર દરમ્યાન િા.૧૫/૬/૧૮ ર્લાર્ ૯/૦૦ વાગે િેિનુ ં મ ૃત્યુ મનપજયુ ં હતુ. આ
અંગે િેઘાણીનગર પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ હે.ર્ો. શ્રી અરસનભાઇ ઇન્દુભાઇ
ચલાવે છે .

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