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

ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૦૧/૦૭/૨૦૧૮ રવિિાર
અમદાિાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૨૪૦/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૫૬ ર્ેસ ર્રી, ૫૩ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૨૭૫ લીટર
દે શી દારૂ, ૬૧૬ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૯૫ ર્વૉટર ઇંગ્લીશ દારૂ, ૨૪ બબયર ટીન ૦૧ ર્ાર અને ૦૧ સ્કુટર
ર્બજે ર્ર્ુક હતુ. િેિજ જુગારધારા હેઠળ ૦૭ ર્ેસ ર્રી ૨૦ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૪૦,૭૧૦/અને જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૨૪૧/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૫૨૭ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી.૯૩ મુજબ ૩૧ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૦૫
વ્યક્ક્િની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

વિશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :-

સમાચાર યાદી નં.૧૨૪૨ /૧૮

િસ્ત્રાપરુ : મનલેશભાઇ હરસુખભાઇ વાઢેર (ઉ.વ.૪૦)(રહે,સત્યિ સ્ર્ાયલાઈન, ટોરે ન્ટ પાવર સાિે,
નારણપુરા) એ વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૩૦/૦૬/૨૦૧૮ બપોરના ૨/૧૫
થી ૨/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન બોડર્દે વ એસ,જી.હાઈવે ગોરધનથાળ હોટલ ની સાિે રોડ ઉપર મનલેશભાઇ
પોિાની હોંડા ર્ંપનીની WR-V િોડલની ર્ાર નંબર જીજે-૦૧-એચ.વી-૬૦૯૫ કર્િંિિ રૂમપયા ૮,૫૦,૦૦૦/પાર્ક ર્રવા જિા હિા દરમ્યાન એર્ અજાણ્યો ઇસિ (જેના નાિ સરનાિાની ખબર નથી)(૩૮ થી ૪૨
વર્કના આશરાનો) પોિાની વોલેટ પાર્ીંગ વાળા ઇસિ િરીર્ે ખોટી ઓળખ આપી, મનલેશભાઇ પાસેથી
ર્ાર લઈ નાસી જઇ મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી વી.ર્ે.િર્વાણા
ચલાવે છે .

કૃષ્નનગર : હેિલાબહેન વા/ઓ નરેં દ્રભાઇ પ્રજાપિી (ઉ.વ.૩૭) (રહે,મવઠલવેલો સીટી દહેગાિ રોડ
નરોડા)એ િા.૩૦/૬/૧૮ ના રોજ કૃષ્ણનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૧૫/૦૫/૧૮
થી આજદીન સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન આરોપીણ રે ખાબેન બીપીનકુિાર પ્રજાપિી (રહે,રાધીર્ામવહાર
ફ્લેટ બાપાસીિારિ નવા નરોડા) એ “અિોને રૂપીયા આપો એ નાઇસ ર્ંપની િા આપીએ મછએ અને આ
રૂપીયા ર્રણ ગોલ્ડ અને બીટર્ોઇન િા રોર્ાણ ર્રે છે અને આ રૂમપયા ર્ંપનનીિાં રોજના રોજ ડબલ થઇ
જાય છે િેિજ એર્ાદ િહીના બાદ રૂપીયા ડબલ ર્રીને આપીએ મછએ” િેવી લોભાિણી સ્ર્ીિ બિાવી,
હેિલાબહેનને મવશ્વાસિાં લઇ, િેઓ પાસે થી ટુર્ડે-ટુર્ડે રોર્ડ રૂમપયા ૨૦,૫૦,૦૦૦/- િેળવી લઇ, પરિ
નહી આપી મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એન.પી.િારૂ ચલાવે છે .
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ઘરફોડ ચોરી :-

સમાચાર યાદી નં.૧૨૪૩ /૧૮

રાણીપ : જયરાિભાઇ અિથાભાઇ દે સાઇ (ઉ.વ.૩૮)(રહે,કહિાલયા િોલ ચોર્ીદારની ઓરડી,
પ્રબોધરાવળ સર્ક લ પાસે રાણીપ) એ િા.૩૦/૬/૧૮ નારોજ રાણીપ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી
છે ર્ે િા.૧૩/૦૪/૨૦૧૮ રાિના ૧૧/૦૦ થી ૧૧/૩૦ સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન પોિાની ઓરડી નુ ં
િાળુ િોડી, અજાણી વ્યક્ક્િ ઓરડીિા પ્રવેશ ર્રી, િીજોરીિાંથી સોના-ચાંદીના દાગીના કર્િંિિ રૂમપયા
૫૫,૦૦૦/- અને રોર્ડ રૂપીયા ૩,૦૦૦/- િળી કુલ રૂમપયા ૫૮,૦૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઇ ગઈ છે .
આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી વી.આર.ચાવડા ચલાવે છે .

સોનાની ચેઇન ખેંચી તોડી લઇ ગયા :-

સમાચાર યાદી નં.૧૨૪૪ /૧૮

સોલા હાઇકોર્ટ ાઃ જાગ્રુિીબહેન વા/ઓ ચેિનભાઇ પટેલ (ઉ.વ.૩૪)(રહે,શ્રીનાથ એવન્ર્ુ આઇ.સી.બી.
સીટીની બાજુિા વંદેિાિરિ રોડ ચાંદલોડીયા) એ સોલા હાઇર્ોટક પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી
છે ર્ે િા.૩૦/૦૬/૨૦૧૮ ના ર્લાર્ ૯/૦૦ વાગ્યાના સુિારે પોિાના ઘર નજીર્થી પસાર થઇ રહ્યા હિા
દરમ્યાન એર્ િોટર સાયર્લ ઉપર આવેલ બે પુરૂર્ જાગૃિીબહેનના ગળાિાંથી સોનાની ચેઇન કર્િંિિ
રૂમપયા ૧૮,૦૦૦/- ખેચી િોડી લઇ નાસી ગયા હિા. આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એસ.જે.વસાવા
ચલાવે છે .

િાહન ચોરી :-

સમાચાર યાદી નં.૧૨૪૫ /૧૮

સોલા હાઇકોર્ટ : અંર્ીિભાઇ ચંદ્રર્ાંિભાઇ પટેલ (રહે, અવધપાર્ક લેન્ડ ફ્લેટ, જલારાિ પરોઠા હાઉસની
ગલીિાં, સાયન્સ સીટી રોડ) એ સોલા હાઇર્ોટક પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે
િા.૨૯/૦૬/૨૦૧૮ રાિના ૦૦/૪૫ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના ઘર નજીર્ પાર્ક ર્રે લ પોિાની હોંડા સીટી
ર્ાર નંબર જીજે-૦૧-આર.એક્સ.-૧૨૧૫ પાર્ક ર્રી મુર્ી હિી જેની ર્ોઇ અજાણી વ્યક્ક્િ ચોરી ર્રી લઇ ગઇ
છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી બી.એિ.પરિાર ચલાવે છે .

આત્મહત્યા :-

સમાચાર યાદી નં.૧૨૪૬/૧૮

કૃષ્ણનગર : જગદીશભાઇ હરીભાઇ શ્રીિાળી (ઉ.વ.૨૫)(રહે,ગુ.હા.બોડક િર્ાન, કૃષ્ણનગર) એ અગ્મ્ય
ર્ારણોસર િા.૩૦/૬/૧૮ બપોરના ૩/૨૦ વાગ્યાના સુિારે પોિાના ઘરે પંખા સાથે દુપટ્ટો બાંધી ગળે ફાંસો
ખાઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે કૃષ્ણનગર પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ
િ.સ.ઇ.શ્રી નરેં દ્રમસિંહ ખુિાનમસિંહ ચલાવે છે .

શહેરકોર્ડા : રમસર્ભાઇ સોિનાથ પંચાલ (ઉ.વ.૫૩)(રહે,રિેશનગર સોસાયટી ઇન્ડીયા ર્ોલોની પાછળ
બાપુનગર) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૩૦/૬/૧૮ ના ર્લાર્ ૧૧/૦૫ વાગ્યાના સુિારે પોિાની દુર્ાન
યાદવ એસ્ટેટ ખાિે ગળે ફાસો ખાઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી.આ અંગે શહેરર્ોટડા પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ
નોધી આ અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી હમિરભાઇ અળસીભાઇ ચલાવે છે .
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સાબરમતી : ઈલેયરાજા બચનાપન આકદદ્રવીડ (ઉ.વ.૩૦)(રહે.ઇન્દીરાનગર ર્ાળીગાિ છારાનગર
સાબરિિી) એ બેર્ારી થી ર્ંટાળી જઇ િા.૩૦/૬/૧૮ રાિના ૯/૧૫ વાગ્યા પહેલા પોિાના ઘરે સાડી
વડે ગળે ફાસો ખાઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે સાબરિિી પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની
િપાસ િ.સ.ઇ.શ્રી શનાભાઇ ધુળાભાઇ ચલાવે છે .

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

3

