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

ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૦૪/૦૮/૨૦૧૮ શનિવાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
િશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી િં.૧૪૮૭/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૪૭ ર્ેસ ર્રી, ૪૬ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૨૮૨ લીટર
દે શી દારૂ, ૦૧ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૧ બબયરટીન અને ૦૨ સ્કૂટર ર્બજે ર્યાક હિા. િેિજ જુગારધારા હેઠળ
૦૫ ર્ેસ ર્રી ૨૪ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૩૮,૪૪૦/- અને જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીિા પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી િં.૧૪૮૮/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૩૭ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી.૯૩ મુજબ ૦૨ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૦૨
વ્યક્ક્િની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

નવશ્વાસઘાત અિે છે તરપીંડી :-

સમાચાર યાદી િં.૧૪૮૯/૧૮

ખાડીયા : પ્રર્ાશજી પન્નાલાલ શ્રીિાળી (ઉ.વ.૪૯)(રહે,જાનર્ી ડુપ્લેક્ષ, આભા લેબોરે ટરી સાિે,
વલ્લભવાડી, િણીનગર) એ િા.૩/૮/૧૮ નારોજ ખાડીયા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે
િા.૧૨/૦૮/૨૦૧૫ બપોરના ૪/૦૦ થી િા.૨૨/૦૮/૨૦૧૫ સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન આરોપી
િહેશભાઇ ઘોઘાભાઇ ર્ાટોડીયા (રહે,પેરેડાઇઝ સોસાયટી, આઇ.ટી.આઇ.રોડ, કુબેરનગર)( ર્ાટોડીયા ગોલ્ડ
પ્રા.બલ., ગેલક્ષ
ે ી આર્ે ડ, ગેલક્ષ
ે ી મસનેિા, નરોડાના ડાયરે ક્ટર) નાએ પ્રર્ાશજીને મવશ્વાસિાં લઇ, િેિની
િાણેર્ચોર્ સોનીની ખડર્ી, િંગલદાસ બબલ્ડીંગ, િાસ્ટર ચેન્સ દુર્ાન નંબર-૫૮ ખાિે થી સોનાના દાગીના
િેળવી િે પેટે ચુર્વવાની થિી કુલ રર્િ ૨૩,૧૦,૮૧૮/- નહીં ચુર્વી, પ્રર્ાશજી સાથે મવશ્વાસઘાિ અને
છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી જે.આર.ભાચર્ન ચલાવે છે .

ચોરી :-

સમાચાર યાદી િં.૧૪૯૦/૧૮

આિંદિગર : અિીિભાઈ મવક્રિભાઈ શાહ (રહે,ગીરધરનગર સોસાયટી, શાહીબાગ) એ આનંદનગર
પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૦૨/૦૮/૧૮ સાંજના ૬/૩૦ વાગ્યાના સુિારે આંનદનગર
૧૦૦ ફૂટ રોડ ર્નર્ ર્લા ફ્લેટ-૧ પાસે ર્લક્ષ ગીફ્ટ શોપ નજીર્ પાર્ક ર્રે લ પોિાની ર્ારનો પાછળનો
દરવાજો ખોલી ત્રણ અજાણ્યા ઈસિો લેપટોપ બેગિા મુર્ેલ રોર્ડ રૂપીયા ૫૦,૦૦૦/- િથા અગત્યના
દસ્િાવેજોની ચોરી ર્રી લઈ ગયા છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી ર્ે.ડી.જાદવ ચલાવે છે .
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ુ રુ : અલ્પેશ જયંમિલાલ પરિાર (રહે, મવર ગોગા શેરી, પ્રર્ાશ સીનેિા પાછળ પટણી શેરી) એ
કાલપ
ુ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે આજથી પચ્ચીસ દદવસ પહેલા પોિાના ખુલ્લા ઘરિાં
ર્ાલુપર
િીજોરીિાં મુર્ેલ સોનાનો દોરો દર્િંિિ રૂમપયા ૩૦,૦૦૦/- ર્ોઇ અજાણી વ્યક્ક્િ ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે .
આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી એન.બી.સોલંર્ી ચલાવે છે .

વાહિ અકસ્માતમાં મ ૃત્યુ :-

સમાચાર યાદી િં.૧૪૯૧/૧૮

િારોલ : મુર્ેશભાઇ હદરશંર્રા શિાક (રહે, રૂદ્રગ્રીન જુની નારોલ ર્ોટક ની પાસે નારોલ) એ નારોલ પોલીસ
સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૦૩/૦૮/૧૮ ના ર્લાર્ ૯/૩૦ વાગ્યાના સુિારે નારોલ આઇ.સી.યુ
હોસ્પીટલ ની સાિે અસલાલી નારોલ િરફ બ્રીજ ઉપર ર્ોઇ અજાણ્યા વાહન ચાલર્ે વાહન પુરઝડપે અને
ગફલિ ભરી રીિે ચલાવી લાવી, મુર્ેશભાઇના ભાઇ રિાર્ાંિ હરીશંર્ર શિાક (ઉ.વ.૪૫) ની િોટર
સાયર્લને ટક્કર િારિા, રિાર્ાંિને શરીરે ગંભીર ઇજાઓ થિા સારવાર દરમ્યાન રિાર્ાંિનુ ં મ ૃત્યુ
મનપજ્યુ હતુ. આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી જે.બી.રાઠોડ ચલાવે છે .

આત્મહત્યા :-

સમાચાર યાદી િં.૧૪૯૨/૧૮

ુ ગર : ચેિાનાબેન વા/ઓ સંજયભાઇ પટેલ (રહે,અનુપિ ર્ોલોની ડી-િાટક ની સાિે બાપુનગર) એ
બાપિ
પોિાને ર્ોઇ સંિાન ન હોઇ, િા.૦૨/૦૮/૨૦૧૮ રાિના ૦૮/૩૦ વાગ્યાના સુિારે પોિાના ઘરે છિના
હર્
ુ સાથે દુપટ્ટો બાંધી ગળે ફાંસો ખાઇ આત્િહત્યા ર્રી છે . આ અંગે બાપુનગર પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ
નોંધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી એિ.એિ.ગઢવી ચલાવે છે .

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