જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટેલીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ંટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૨૩/૦૯/૨૦૧૮ રવિિાર
અમદાિાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૮૫૫/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૭૮ ર્ેસ ર્રી, ૭૩ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૧૯૫ લીટર
દે શી દારૂ, ૨૫૨ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ અને ૭૨ બબયર ટીન ર્બજે ર્યાક હિા. િેિજ જુગાર ધારા હેઠળ ૫
ર્ેસ ર્રી ૮ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૩૧,૨૧૦/- અને જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૮૫૬/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૭૯ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી િેિજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૧૦ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

છે તરપીંડીની ફરીયાદાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૮૫૭/૧૮

ખાડીયા : હર્કભાઇ જયંિીભાઇ િોદી (ઉ.વ.૨૫)(રહે,રમ્યકુંજ સોસાયટી પારસનગર, ઇસનપુર વટવા રોડ)
એ િા.૨૨/૦૯/૨૦૧૮ નારોજ ખાડીયા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૦૮/૦૯/૨૦૧૮
બપોરના ૧/૩૦ વાગ્યાના સુિારે િાણેર્ચોર્, ઘાંચીની પોળિાં આરવ ર્ોમ્્લેક્ષિાં બીજા િાળે આવેલ
“વી.એસ.ગોલ્ડ” નાિની દુર્ાનિાં આરોપી શૈલેશભાઇ ગોમવિંદભાઇ ગઢવી (રહે,રાિકૃષ્ણપાર્ક , શાંિીપ્રર્ાશ
નગર પરસાણનગર-૦૧ રાજર્ોટ) એ પોિાનુ ં નાિ મુન્નાભાઇ પટેલ હોવાની ખોટી ઓળખ આપી, હર્કભાઇ
પાસેથી સોનાની અલગ-અલગ ડડઝાઈનની ચેઈનો કુલ નંગ-૫૪ કુલ ડર્િંિિ રૂપીયા ૨૩,૬૨,૬૨૦/િિાની િથા આશીર્ભાઇ શોભારાિ પાસેથી સોનાની બંગડી નંગ-૫ અને સોનાની લર્ી નંગ-૧ કુલ ડર્િંિિ
રૂપીયા ૭,૧૪,૬૪૨/- િિાની િળી કુલ રૂપીયા ૩૦,૭૬,૮૬૨/- િિાના દાગીના ખરીદ ર્રવાના બહાને
િેળવી લઇ, “પોિાની ઓફીસ નીચે પોિાના િાણસ પાસેથી પેિેન્ટ લઈને આવુ છુ” િેિ ર્હી બંનેને
મવશ્વાસિાં લઇ, િિાિ દાગીના લઈ ઓફીસિાંથી નીચે ઉિરી નાસી ગયેલ છે . આ ગુનાની િપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી આર.ર્ે.પાટીલ ચલાવે છે .

કાગડાપીઠ : હીરાબહેન વા/ઓ રવજીભાઇ િર્વાણા (ઉ.વ.૫૫)(રહે, એર્િાનગર સુિરીયાની ચાલી
પાસે િજુરગાિ ગીિાિંડદર રોડ) એ િા.૨૨/૦૯/૨૦૧૮ નારોજ ર્ાગડાપીઠ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ
નોંધાવી છે ર્ે સને ૨૦૧૪ િાં આરોપી મવનોદભાઇ ઉફે બીપીનભાઇ શંર્રલાલ પરિાર (રહે,ભીિરાવની
ચાલી િહાવીર સ્કુલની સાિે દાણીલીિડા) એ ઔડાના િર્ાન આપવાની લાલચ આપી, હીરાબહેન પાસેથી
૧,૫૦,૦૦૦/- િથા િેિની બહેન પાસેથી ૧,૦૦,૦૦૦/-િેળવી લઇ, િર્ાન નડહ આપી રૂમપયા પણ પરિ
નહી ર્રી, મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી હિી. આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એિ.જે.હણ
ુ ચલાવે છે .
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ઘરફોડાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૮૫૮/૧૮

નારોલ : રાજેશભાઇ શ્રીનારાયણભાઇ ઝા (રહે,ચંન્રલોર્ બંગ્લોઝ, િંડદર સાિે નારોલ) એ નારોલ પોલીસ
સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૨/૦૯/૧૮ ર્લાર્ ૩/૩૦ વાગ્યાના સુિારે પોિાના ઘરિાં
અજાણી વ્યક્ક્િ પ્રવેશ ર્રી, ઘરિાંથી ક્રેડીટ ર્ાડક નંગ-૦૪ ડેબબટર્ાડક નંગ-૦૨, સેિસંગ િોબાઇલ ફોન
નંગ-૦૩ કુલ ડર્િિ રૂમપયા ૧૯,૦૦૦/- અને રોર્ડ રૂપીયા ૧૬,૦૦૦/- િળી કુલ રૂમપયા ૩૫,૦૦૦/િિાની ચોરી ર્રી લઇ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એ.જી.બિદ ચલાવે છે .

સાઈટ ઉપરથી પડી જતા મ ૃત્ુાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૮૫૯/૧૮

ચાંદખેડાાઃ િોટેરા નોથક ્લાઝાની નવી બનિી સાઇટ ઉપર રહેિા અને ત્યા જ ર્ાિ ર્રિા સંજયભાઇ
સ/ઓ િાવસીંગભાઇ પટેલ (ઉ.વ.૨૫) (મુળ વિન: રઇબાર િા:-લીિખેડા જી:-દાહોદ) િા.૧૨/૮/૧૮
બપોરના ૩/૪૫ વાગ્યાના સુિારે સાઈટ ઉપર પડી જિા ગંભીર ઈજાઓ થિા સારવાર િાટે સીવીલ
હોસ્પીટલિાં દાખલ ર્રવાિાં આવ્યા હિા. જયાં સારવાર દરમ્યાન િા.૨૨/૯/૧૮ બપોરના ૩/૪૫ વાગે
િેિનુ ં મ ૃત્યુ મનપજયુ ં હતુ. આ અંગે ચાંદખેડા પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ િ.સ.ઈ.શ્રી
જયાબેન લાલાભાઇ ચલાવે છે .

ગણપવત વિસર્જન કરતા ડુબી જતા મતૃ ્ાઃુ -

સમાચાર યાદી નં.૧૮૬૦/૧૮

રીિરફન્ટ ઇસ્ટાઃ યુવરાજ અશ્વીનભાઇ સોલંર્ી (ઉ.વ.૧૫) (રહે.પ્રહલાદનગર ગાડક ન પાસે વેજલપુર)
િા.૨૧/૯/૧૮ સાંજના ૯/૨૫ વાગ્યાના સુિારે સાબરિિી નદી ઇન્દીરાિીજ ખાિે સાબરિિી નદીિાં
ગણપમિ મવસર્જન િાટે ગયા હિા ત્યારે પાણીિાં લપસી જિા ડુબી જિા િેિનુ ં મ ૃત્યુ મનપજયુ ં હતુ. આ
અંગે રીવરફન્ટ ઇસ્ટ પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ રીવરફ્રંટ ઈસ્ટ પોલીસ ચલાવે છે .

આતમહતયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૮૬૧/૧૮

ગાયકિાડ હિેલીાઃ ઇર્રા ડો/ઓ અફજલભાઇ વડનગરવાલા (ઉ.વ.૧૬) (રહે.અલઅહેિદી ફલેટ િાડની
શેરી પાંચ પીપળી જિાલપુર) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૨૦/૯/૧૮ બપોરના ૪/૨૦ વાગે પોિાના ઘરે
ઝેરી દવા પી લીધી હિી. સારવાર િાટે િેિને વા.સા.હોસ્પીટલિાં દાખલ ર્રવાિાં આવ્યા હિા. જયાં
સારવાર દરમ્યાન િા.૨૨/૯/૧૮ ર્લાર્ ૮/૦૦ વાગે િેિનુ ં મ ૃત્યુ મનપજયુ ં હતુ. આ અંગે ગાયર્વાડ
હવેલી પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી એન.એસ.રાઠોડ ચલાવે છે .

નારણપરુ ાાઃ ધ્રુવકુિાર સોબરાજિલ ટેવાણી (ઉ.વ.૫૨) (રહે.એવરે સ્ટ ટાવર બીઆરટીએસ બસ સ્ટેન્ડ
ટાવર સાિે શાસ્ત્રીનગર) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૨૧/૯/૧૮ રાિના ૧૦/૨૦ વાગ્યા પહેલા પોિાના
ઘરે ગળે ફાસો ખાઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે નારણપુરા પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની
િપાસ િ.સ.ઈ.શ્રી પ્રભાિમસિંહ પરબિમસહ ચલાવે છે .
નાયબ પોલીસ ર્મિશનર,
ર્ંટ્રોલરૂિ, અ’વાદ શહેર.
પોલીસ ર્મિશનર વિી.
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