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

ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

ુ વાર
તા.૨૫/૦૭/૨૦૧૮ બધ
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૪૧૩/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૩૬ ર્ેસ ર્રી, ૩૨ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૨૧૫ લીટર
દે શી દારૂ, ૪૦૮ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૫૦ ક્વાટક ર ઇંગ્લીશ દારૂ, ૦૧ બબયર ટીન અને ૦૧ સ્કૂટર ર્બજે ર્ર્યક
હતય. િેિજ જયગાર ધારા હેઠળ ૦૭ ર્ેસ ર્રી ૩૭ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૧,૪૪,૯૧૦/- અને
જયગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૪૧૪/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મયજબ કયલ
૧૦૮ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પાસા હેઠળ ૦૫ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

છે તરપીંડીની ફરીયાદાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૪૧૫/૧૮

નારોલ : રાહલ
ય દદપર્કયિાર (ઉ.વ.૩૫)(રહે,પ્રભાવ બંગ્લોઝ પ્રેરણાિીર્ક દે રાસર પાસે જોધપયર ચાર રસ્િા
જોધપયર) એ િા.૨૪/૭/૧૮ નારોજ નારોલ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે િા.૧૦/૦૧/૨૦૧૮
ર્ી અગાઉના ત્રણ વર્ક દરમ્યાન આરોપી (૧)રાજેશસીંગ (૨) પ્રમવણાકયિારી વા/ઓ રાજેશસીંગ (૩)
મવધનાર્ અને (૪) શ્રીધર (િિાિ રહે, પહેલો િાળ, એ વીંગ બરિંદાવન એપાટક િેન્ટ લર્ડીર્ા પયલ એસીગાડક
િેલગ
ં ના (હૈદરાબાદ) એ ભેગાિળી સૈજપયર શાહવાડી ખાિે આવેલ રાહલ
ય ભાઇની શ્રી અંબીર્ા જીયોટેક્સ
પ્રા.લી નાિની ર્ંપનીિાં અવાર-નવાર ઓડક ર આપી ત્રાડપત્રી ખરીદ ર્રે લ, જે િાડપત્રીના લેણા મનર્ળિા
કયલ રૂમપયા ૯૩,૩૭,૬૩૯/- રાહલ
ય ભાઇને નહીં ચયર્વી મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગયનાની
િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ટી.ર્ે.દે વમયરારી ચલાવે છે .

ક્રાઇમબ્રાન્ચ : મિિેર્ભાઇ િહેન્રકયિાર પંચાલ (ઉ.વ.૨૭)(રહે,રાજ એપાટક િેન્ટ, આનંદનગર, સેટેલાઇટ)
એ િા.૨૪/૭/૧૮ નારોજ ક્રાઇિરાન્ચ ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે િા.૨૩/૦૯/૨૦૧૭ ર્ી આજદદન
સયધીના સિયગાળા દરમ્યાન આરોપી (૧) રોદહિમસિંહ (૨) પે-ટીએિ વોલેટ નંબર–૭૦૬૫૦૨૬૬૯૭ નો
ધારર્ (3)અલગ-અલગ છ િોબાઇલ નંબરના ધારર્ો (૪) રોશન રાિ નાિનય ર્ોટર્ િહીન્રા બેંર્ એર્ાઉંટનો
ધારર્ અને (૫) ઇિેલ આઇ.ડી. sales@amezingdeal.com નો ધારર્ે ભેગાિળી મિિેર્ભાઇને જયદા-જયદા
નંબરોર્ી ફોન ર્રી િેિજ િેઇલ ર્રી ઇનાિોની લાલચ આપી મવશ્વાસિાં લઇ, ઇનાિ િેળવવાની પ્રોસીજર
પેટે પે.ટી.એિ વોલેટ િર્ા બેંર્ એર્ાઉંટિાં કયલ રૂમપયા ૪,૮૦,૦૦૦/- ભરાવડાવી, મિિેર્ભાઇને િેઓના
નાણા ર્ે ઇનાિ નહી આપી મિિેર્ભાઇ સાર્ે મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગયનાની િપાસ
પો.ઇ.શ્રી વી.બી.બારડ ચલાવે છે .
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સોનાની ચેઇન ખેંચી તોડી લઇ ગયા :-

સમાચાર યાદી નં.૧૪૧૬/૧૮

વાડજ : મવપયલભાઇ અંબાલાલ ઠાર્ોર (ઉ.વ.૩૯)(રહે,છોટાલાલની ચાલી હરીપયરા ઠાર્ોરવાસ અસારવા)
િા.૨૩/૭/૧૮ રાિના ૯/૪૫ વાગ્યાના સયિારે વાડજ સાર્ાર ર્ોમ્્લેક્ષ સાિેર્ી એક્ટીવા ઉપર પોિાની
પત્ની સાર્ે પસાર ર્ઈ રહ્યા હિા ત્યારે એર્ િોટર સાયર્લ ઉપર આવેલ બે પયરૂર્ો મવપયલભાઇની પત્નીના
ગળાિાંર્ી સોનાની ચેઈન દર્િિ રૂમપયા ૩૦,૦૦૦/- ખેચી િોડી લઈ નાસી ગયા હિા. આ અંગેની
ફરીયાદ મવપયલભાઇ ઠાર્ોરે વાડજ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
એચ.ડી.પયરોદહિ ચલાવે છે .

જીવ-જ ંત ુ કરડી જતા મ ૃત્યુ :

સમાચાર યાદી નં.૧૪૧૭/૧૮

સાબરમતી : ગીિાબેન ઇશ્વરભાઇ પટણી (ઉ.વ.૪૦)(રહે. હરજીવનની ચાલી જનપર્ હોટલ સાબરિિી)
િા.૨૧/૦૭/૧૮ નારોજ સાબરિિી રાિનગર ખાિે શાર્િાર્ે ટિા શાર્ભાજી વેચાણ અર્ે ગયેલા હિા
દરમ્યાન સાંજના પાંચેર્ વાગ્યાના સયિારે જિણા પગના ભાગે ર્ોઇ જીવ-જતય
ં ર્રડી ગયેલ અને
િા.૨૩/૦૭/૨૦૧૮ નારોજ જિણા પગના ભાગે સોજો આવી જિા, દયખાવો ર્િા સારવાર અર્ે િેિને
સીવીલ હોસ્પીટલ ખાિે દાખલ ર્યાક હિા જયાં સારવાર દરમ્યાન રાિના ૯/૧૫ વાગે િેિનય ં મ ૃત્ર્ય મનપજર્ય
હતય. આ અંગે સાબરિિી પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી અરવીંદભાઇ િાનાભાઇ
ચલાવે છે .

દાઝી જતા મ ૃત્યુ :

સમાચાર યાદી નં.૧૪૧૮/૧૮

નારોલ : જયોિીદે વી વા/ઓ દીનેશભાઇ ચંરવશી (ઉ.વ.૧૯)(રહે,એિ.જી.ર્ંપનીની સાિે શાહવાડી
નારોલ) િા.૨૧/૦૭/૧૮ રાિના ૧૦/૦૦ વાગ્યાના સયિારે પોિાના ઘરે દયધ ગરિ ર્રવા િાટે પ્રાઇિસ
ઉપર િપેલી મયર્ી વાલર્ી હવાનય પ્રેશર ર્રી દીવાસળી સળગાવિા, અચાનર્ ર્ેરોસીન બહાર નીર્ળિા
ભડર્ો ર્િા, જયોિીદે વી ગંભીર રીિે દાઝી ગયા હિા. સારવાર અર્ે િેિને એલ.જી.હોસ્પીટલિાં દાખલ
ર્યાક હિા. જયા સારવાર દરમ્યાન િા.૨૪/૦૭/૧૮ ર્લાર્ ૫/૪૫ વાગ્યે િેિનય મ ૃત્ર્ય મનપજર્ય ં હતય. આ
અંગે નારોલ પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ િ.પો.ર્મિ.શ્રી “ર્ે” ડીવીઝન ચલાવે છે .

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