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

ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

ુ વાર
તા.૩૧/૦૮/૨૦૧૮ શક્ર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૬૮૩/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૩૬ ર્ેસ ર્રી, ૩૨ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૩૫૪ લીટર
દે શી દારૂ, ૩૦૬ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૧૮૮ ઇંગ્લીશ ક્વૉટર, ૦૮ બબયર ટીન, ૦૧ સ્કૂટર અને ૦૧ રીક્ષા
ર્બજે ર્રી હિી. િેિજ જુગારધારા હેઠળ ૦૭ ર્ેસ ર્રી ૧૯ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૧,૧૨,૮૯૦/અને જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૬૮૪/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૨૫૦ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૧૫ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૦૯
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

વવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :-

સમાચાર યાદી નં.૧૬૮૫/૧૮

ઓઢવ : વૈભવભાઇ પ્રમવણચંન્દ્ર શાહ (ઉ.વ.૩૮)(રહે,સુિગ
ં લ ફલેટ એચ.ડી.એફ.સી.બેંર્ પાસેની ગલીિાં
િીઠાખળી છ રસ્િા પાસે નવરં ગપુરા) એ િા.૩૦/૦૮/૨૦૧૮ નારોજ ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ
નોધાવી છે ર્ે િાચક/૨૦૧૬ થી ડીસેમ્બર/૨૦૧૭ સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન ઓઢવ જી.આઇ.ડી.સી.ખાિે
આવેલ શેડ નંબર- સી/૪૨ િાં આવેલ “ઇર્વીનોક્ષ ઇમ્પેક્ષ” નાિની વૈભવભાઇની ર્ંપનીિાં અમિિ મવજય
િીિલ (રહે,નીલર્ંઠ એવન્દ્યુ રે ડીયો િીચી રોડ પ્રહલાદનગર) અવાર-નવાર આવી, “હુ ં બહુ િર્લીફિાં
છુ” િેિ ર્હી મવશ્વાસ ર્ેળવી, વૈભવભાઇ ને “િિે િને ર્ાચો િાલ આપશો િો સારો એવો નફો ર્રાવી
આપીશ” િેવી લાલચ આપી, વૈભવભાઇ પાસેથી ભાવના ટેક્ષટાઇલ િથા પુજા ડાયટીર્સ રીએર્ટીવ ડાયસ
નાિનો ર્ાચો િાલ કુલ ૨૬૭૫ કર્.ગ્રા. કર્િંિિ રૂમપયા ૯,૦૨,૬૮૮/- િિાનો િથા યાિાહા િોટર સાયર્લ
નંબર જીજે.૦૧.એસ.એક્સ.૩૫૩૦ કર્િંિિ રૂમપયા ૧,૨૦,૦૦૦/- િળી કુલ રૂમપયા ૧૦,૨૨,૬૮૮/- િિા ને
ર્યાંર્ સગે-વગે ર્રી નાંખી, વૈભવભાઇ સાથે મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ
પો.ઇ.શ્રી આર.જી.જાડેજા ચલાવે છે .
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તળાવના પાણીમાં ડુબી જતાં મત્ૃ ય ુ :

સમાચાર યાદી નં.૧૬૮૬/૧૮

દાણીલીમડા : રે હાન સ/ઓ િોહિદહસ
ુ ેન શેખ (ઉ.વ.૧૩)(રહે,શાહઆલિ નગર આર.એિ.પાનના
ગલ્લાની પાછળ બેરલ િાર્ે ટ દાણીલીિડા) િા.૩૦/૦૮/૨૦૧૮ બપોરના ૨/૩૦ વાગ્યાના સુિારે ચંડોળા
િળાવ ના પાણીિાં પડી જવાથી િેન ુ ં મ ૃત્યુ મનપજ્યુ હતુ. આ અંગે દાણીલીિડા પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ
નોંધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ર્ે.એિ.ચાવડા ચલાવે છે .

આત્મહત્યાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૬૮૭/૧૮

સાબરમતી : સંિોષકુિાર રાિબખલાવન િોયક (ઉ.વ.૨૭)(રહે, અદાણીપ્રથિના પાંચિાં િાળે ત્રાગડ રોડ
સાબરિિી) એ ર્ોઇ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૨૯/૦૮/૨૦૧૮ ના રોજ ર્ોઇપણ સિયે પોિાના ઘરે મસલીંગ
ફેન સાથે રસ્સી બાંધી ગળે ફાંસો ખાઇ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે સાબરિિી પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ
નોધી આ અંગેની િપાસ િ.સ.ઇ.શ્રી શનાભાઇ ધુળાભાઇ ચલાવે છે .
રીવરફ્રન્દ્ટ ઇસ્ટ : ગૌરીબેન નટવરલાલ િર્વાણા (ઉ.વ.૬૨)(રહે,આર.આર.શુક્લાની ચાલી જુનાવાડજ)
એ બીિારીથી ર્ંટાળી જઇ િા.૩૦/૦૮/૨૦૧૮ બપોરના ૨/૦૦ વાગ્યાના સુિારે ઉસ્િાનપુરા ગાડક ન
રીવરફ્રન્દ્ટ નજીર્ સાબરિિી નદીિાં ડુબી જઇ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે રીવરફ્રન્દ્ટ ઇસ્ટ પોલીસે
અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એિ.એિ.ગજ્જર ચલાવે છે .

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