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

ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૨૬/૦૭/૨૦૧૮ ગરૂુ વાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૪૨૦/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૪૨ ર્ેસ ર્રી, ૩૬ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૧૮૩ લીટર
દે શી દારૂ, ૧૦૮ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૨૮ બબયર ટીન અને ૦૧ સ્કૂટર ર્બજે ર્ર્યક હતય. િેિજ જયગારધારા
હેઠળ ૦૪ ર્ેસ ર્રી ૨૦ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૨,૧૨,૮૪૦/- અને જયગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક
હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૪૨૧/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મયજબ કયલ
૧૦૯ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી.૯૩ મયજબ ૦૪ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૦૪
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

છે તરપીંડીની ફરીયાદાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૪૨૨/૧૮

વાસણા : ધ્રયવ રાજેશકયિાર ર્ાનાબાર (રહે,ખોડીયારનગર મવભાગ-૨ િદ્રાસીિંદીર ની પાછળ વાસણા) એ
િા.૨૫/૭/૧૮ નારોજ વાસણા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે િા.૩૦/૦૬/૨૦૧૮ થી
આજદીન સયધીના સિયગાળા દરમ્યાન આરોપી (૧) રાહલ
ય શિાક (૨) ઇશા રાય અને (૩) સયઇિ ગયપ્િા
(જેઓના પયરા નાિ-સરનાિ ની ખબર નથી િે) ભેગાિળી દૈ મનર્ સિાચાર િાં નોર્રી મવષયર્ રીલાયંસ
જીઓ ર્ંપની ની જાહેરાિ આપેલ, જે વાંચી ધ્રયવે વાિચીિ ર્રિા ઘરે બેઠા ર્િાવવાની લોભાિણી વાિ
ર્રી, મવશ્વાસિા લઇ સભ્ય બનવા અને અલગ-અલગ ચાર્જ પેટે ધ્રયવ પાસેથી કયલ રૂમપયા ૩,૬૭,૭૫૦/અલગ-અલગ બેંર્ ખાિાિા જિા ર્રાવડાવી, િે પૈસા પરિ િાગિા નહહ આપી ધ્રયવ સાથે મવશ્વાસઘાિ
અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી પી.એચ.જાડેજા ચલાવે છે .

મણીનગર : દલસયખભાઇ શનાભાઇ પરિાર (ઉ.વ.૩૮)(રહે,ઠાર્ોરવાસ અિરાઇવાડી) એ િા.૨૫/૭/૧૮
નારોજ િણીનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે િા.૨૪/૦૫/૧૮ થી િા.૧૭/૦૬/૧૮ સાંજના
૬/૩૦ દરમ્યાન િણીનગર આઇ.સી.આઇ.સી.આઇ.બેંર્ રાિબાગ શાખા ખાિેથી અજાણી વ્યક્ક્િએ
દલસયખભાઇના બેંર્ એર્ાઉન્ટિાંથી ઓનલાઇન પે.ટી.એિ. િથા ઓલાિની દ્રારા કયલ રૂપીયા ૧,૪૮,૦૬૦/ખાિાિાંથી ઉપાડી લઇ, દલસયખભાઇ સાથે મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગયનાની િપાસ
પો.ઇ.શ્રી પી.જી.સરવૈયા ચલાવે છે .
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ચોરી :-

સમાચાર યાદી નં.૧૪૨૩/૧૮

નરોડા : જયકયિાર રાજેન્દ્રકયિાર વ્યાસ (રહે, હરીવલ્લભ સોસાયટી, િહાપ્રભયજીની બેઠર્ની સાિે, નરોડા)
એ નરોડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૨૫/૭/૧૮ ના ર્લાર્ ૧૧/૩૦ થી સાંજના
૫/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના ખયલ્લા ઘરના ધાબા ના દરવાજા વાટે અજાણી વ્યક્ક્િ ઘરિાં પ્રવેશ ર્રી,
બેડરૂિના વોડક રોબિા મયર્ેલ રોર્ડ રૂમપયા ૪૦,૦૦૦/- ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . આ ગયનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી
વી.આર.ચૌધરી ચલાવે છે .

સોનાની ચેઇન ખેંચી તોડી લઇ ગયા :-

સમાચાર યાદી નં.૧૪૨૪/૧૮

સોલા હાઇકોર્ટ : રિીલાબહેન મવનોદ્કયિાર પટેલ (ઉ.વ.૪૭)(રહે,સેલેટીયલ લીવીંગ ફ્લેટ, સાયન્સ સીટી
રોડ સોલા) િા.૨૫/૭/૧૮ ના ર્લાર્ ૧૧/૩૦ વાગ્યાના સયિારે ડીવાઈન પાર્ક રોડ સત્વ સોસાયટી ગેટ
પાસે રોડ ઉપર થી પસાર થઈ રહ્યા હિા ત્યારે એર્ િોટર સાયર્લ ઉપર આવેલ બે પયરૂષો (૨૫ થી ૩૦
વષકના આશરાના) રિીલાબહેન ના ગળાિાંથી સોનાની ચેઈન હર્િિ રૂમપયા ૨૫,૦૦૦/- ખેચી િોડી લઈ
નાસી ગયા હિા. આ અંગેની ફરીયાદ રિીલાબહેન પટેલે સોલા હાઇર્ોટક પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી
છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી બી.એિ.પરિાર ચલાવે છે .

વાહન અકસ્માતમાં મ ૃત્યુ :

સમાચાર યાદી નં.૧૪૨૫/૧૮

“જે” ટ્રાફીક પો.સ્ર્ે.: ગૌિિભાઇ શાંમિલાલ ગોહેલ (ઉ.વ.૨૭)(રહે.વંદના સોસાયટી, શના નગરની સાિે,
વટવા ગાિ) િા.૨૫/૦૭/૧૮ રાિના ૯/૦૦ વાગ્યા પહેલા ર્ોઇપણ સિયે જશોદાનગરથી હાથીજણ
સર્ક લ િરફ જિા રોડ ઉપર અંબીર્ા વે-બ્રીજ ની સાિે રોડ ઉપરથી એક્ટીવા ચલાવી પસાર થઇ રહ્યા
હિા દરમ્યાન ર્ોઇ અજાણ્યા વાહન ચાલર્ે પોિાના ર્બ્જજાનય ં વાહજ પયરઝડપે અને બેદરર્ારીથી ચલાવી
લાવિા, એક્ટીવાને ટક્કર વાગિા ગૌિિભાઇ ને િાથાના ભાગે િેિજ શરીરે ગંભીર ઇજાઓ થિા િેિનય ં
સ્થળ ઉપર મ ૃત્ર્ય મનપજ્ર્ય હતય. આ અંગેની ફરીયાદ િરણ જનાર ગૌિિભાઇના ર્ૌટયંબીર્ ભાઇ નવદીપભાઇ
ગોહેલે “જે” ટ્રાફીર્ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોંધાવી છે . આ ગયનાની પો.ઇ.શ્રી એ.બી.નાગોરી ચલાવે છે .

આત્મહત્યા :

સમાચાર યાદી નં.૧૪૨૬/૧૮

ગોમતીપરુ : િર્યરભાઈ જીિેંદ્રભાઈ પરિાર (ઉ.વ.૨૨)(રહે,િગનકયંભારની જયનીચાલી ધોળર્ા િીલ સાિે
ગોિિીપયર) એ ર્ોઇ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૨૫/૦૭/૧૮ ના ર્લાર્ ૧૨/૪૫ વાગ્યા પહેલા ર્ોઇપણ સિયે
પોિાના ઘરે છિના લાર્ડાના વડી સાથે ઓઢણી બાંધી ગળે ફાંસો ખાઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે
ગોિિીપયર પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી ર્ે.એિ.ચૌધરી ચલાવે છે .

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