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

ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૨૫/૦૮/૨૦૧૮ શનિવાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
િશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી િં.૧૬૪૦/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૨૯ ર્ેસ ર્રી, ૨૬ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૨૮૪ લીટર
દે શી દારૂ, ૧૫ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ અને ૧૨ ક્વાટક ર ઇંગ્લીશ દારૂ ર્બજે ર્યો હિો. િેિજ જુગાર ધારા
હેઠળ ૪ ર્ેસ ર્રી ૧૨ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૮૩,૪૫૦/- અને જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક
હિા.

તકેદારીિા પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી િં.૧૬૪૧/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૨૩૦ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૧૩ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૦૭
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

ૃ બાળક મળી આવ્ય ુ :બબિવારસી િવજાત મત

સમાચાર યાદી િં.૧૬૪૨/૧૮

રીવરફ્રન્ટ ઇસ્ટ : િા.૨૪/૦૮/૧૮ ના ર્લાર્ ૧૧/૫૫ વાગ્યા પહેલા રીવરફન્ટ વોર્ વે ઘાટ નંબર- ૧૧
નજીર્ નદીિાં ઉિરવાની સીડી નજીર્ થી રીવરફ્રન્ટ ઇસ્ટ પોલીસને નવજાિ મ ૃિ બાળર્ િળી આવિા,
રીવરફ્રન્ટ ઇસ્ટ પોલીસે અજાણી સ્ત્રી મવરૂધ્ધ ગુનો નોંધી, આ ગુનાની િપાસ પો.ઈ.શ્રી જી.એચ.પઠાણ
ચલાવે છે .

છે તરપીંડી અિે નવશ્વાસઘાત :-

સમાચાર યાદી િં.૧૬૪૩/૧૮

સરદારિગર : (૧) રાજેશભાઇ વેંસીલાલ રિવાણી (રહે,શીવ બંગ્લોઝ નંદીગ્રાિ નાના ચચલોડા) એ
િા.૨૪/૮/૧૮ નારોજ સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િાહે િાચક/૨૦૧૭ થી
જુલાઇ/૨૦૧૮ સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન આરોપી (૧)હહિેન્રમસહ રાિમસિંહ રાજપુિ (રહે,રાયનીયા
બીલાડ જોધપુર રાજસ્થાન) (૨)ર્ાંિીભાઇ ચકુરભાઇ બલદાનીયા (રહે,જોધપુર ઓશીયા રાજસ્થાન)
(૩)િહેન્રભાઇ પ ૃથ્વીરાજ જૈન (૪) રાજેશભાઇ હરખલજી જૈન (બંને રહે,િાડદે વ, મુબઇ)
ં
(૫) પ્રમવણ ઉફે
મુર્ેશ રાજિલ જૈન (રહે, “ઇ” મવિંગ ગોકુલધાિ સોસાયટી, િાડદે વ મુબ
ં ઇ) ભેગાિળી સરદારનગર
કુબેરનગર આઝાદ િેદાન દુર્ાન નંબર ૨૫૬/૧ ખાિે આવેલ “ગુરુ િેચીંગ સેંટર” નાિની દુર્ાનિાંથી
રોર્ડેથી િાલ ખરીદ ર્રી, રાજેશભાઇનો મવશ્વાસ ર્ેળવી, લેગીઝ ના ર્ાચા િાલ ના બાર્ી મનર્ળિા રૂમપયા
૯,૭૭,૬૦૦/- રાજેશભાઇને નહી ચુર્વી નાસી જઇ રાજેશભાઇ સાથે મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે .
આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એિ.એિ.ઠાર્ોર ચલાવે છે .
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સરદારિગર : (૨) ઓિપ્રર્ાશભાઇ ર્ૈ લાશભાઇ મસિંગ (રહે,આલોર્ ટેનાિેંટ નંદીગ્રાિ પાસે નોબલનગર
સરદારનગર) એ િા.૨૪/૮/૧૮ નારોજ સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે
િા.૨૦/૨/૧૮ થી આજદીન સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન આરોપી નરે ન્ર શિાક (રહે,આલોર્ ટેનાિેંટ
નંદીગ્રાિ પાસે નોબલનગર સરદારનગર) એ ઓિપ્રર્ાશભાઇ પાસેથી િર્ાન બનાવવા િાટે કુલ રૂમપયા
૧૬,૦૦,૦૦૦/- િેળવી લઇ, ઓિપ્રર્ાશભાઇ નુ ં િર્ાન નહી બનાવી આપી િેિજ રૂમપયા પરિ નહી
આપી, ઓિપ્રર્ાશભાઇ સાથે મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
એિ.એિ.ઠાર્ોર ચલાવે છે .

વાહિચોરીાઃ-

સમાચાર યાદી િં.૧૬૪૪/૧૮

વસ્ત્રાપરુ : હીરાભાઇ િણીલાલ પટેલ (રહે,વદાવન
ંૃ
બંગલો શીવાષીશ સ્કુલ રોડ સ્ટલીંગ સીટી બોપલ)
એ વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૩/૦૮/૧૮ સાંજના ૫/૧૫ વાગ્યાના સુિારે
NFD સર્ક લ પાસે હષીિ નગરના છાપરા નજીર્ રીધ્ધી િોટસક નાિના ગેરેજ િાં પાર્ક ર્રે લ પોિાની હોંડા
સીટી ર્ાર નંબર જીજે.૦૧.આર.એન.૨૧૦૨ હર્િંિિ રૂમપયા ૯,૦૦,૦૦૦/- િિાની ર્ોઇ અજાણી વ્યક્ક્િ
ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી જે.જે.રાણા ચલાવે છે .

રામોલ : જગિમસહ ગૌિિમસહ ચૌહાણ (રહે,અવધુિ રે સીડેન્સી દશાિાના િંદીર ની સાિે વસ્ત્રાલ ગાિ)
એ રાિોલ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૧/૦૮/૧૮ સાંજના ૬/૦૦ વાગ્યાના સુિારે
વસ્ત્રાલ ચાર રસ્િા પાસે આવેલ િેટ્રો ટ્રેન સ્ટેન્ડની પાસે આવેલ સમવિસ રોડ ઉપર પોિાની આઇશર ગાડી
નંબર જીજે.૦૧.ડી.ઝેડ.૯૬૬૮ હર્િંિિ રૂમપયા ૭,૦૦,૦૦૦/- પાર્ક

ર્રી મુર્ી હિી. જેની ચોરી

િા.૨૨/૦૮/૧૮ ના ર્લાર્ ૮/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન થઇ હિી. આ ગુનાની િપાસ હે.ર્ો. છત્રમસિંહ
ચીિનલાલ ચલાવે છે .

આત્મહત્યાાઃ-

સમાચાર યાદી િં.૧૬૪૫/૧૮

શહેરકોટડાાઃ મવનોદભાઇ ભગવાનદાસ ડાભી (ઉ.વ.૨૫) (રહે. ઔડાના િર્ાનિા મવજય મિલના નેચળયાિા
નરોડા રોડ) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૨૪/૦૮/૧૮ ર્લાર્ ૮/૦૦ વાગ્યાના સુિારે પોિાના ઘરે પંખાના
હક્ુ િાં રસ્સી બાંધી ગળે ફાંસો ખાઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે શહેરર્ોટડા પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ
નોધી આ અંગેની િપાસ િ.સ.ઈ.શ્રી ઈશ્વરભાઇ સોિાભાઇ ચલાવે છે .
રામોલાઃ અઝરૂહદન સ/ઓ અબ્દુલસત્તાર િન્સુરી (ઉ.વ.૨૧) (રહે. સુરિી સોસાયટી રાિોલ) એ અગમ્ય
ર્ારણસર િા.૨૪/૦૮/૧૮ ર્લાર્ ૭/૪૫ વાગ્યાના સુિારે પોિાના ઘરે છિની પાઈપ સાથે િફલર બાંધી
ગળે ફાંસો ખાઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે રાિોલ પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ
િ.સ.ઈ.શ્રી શૈલેષભાઇ રણછોડભાઇ ચલાવે છે .
નાયબ પોલીસ ર્મિશનર,
ર્ંટ્રોલરૂિ, અ’વાદ શહેર.
પોલીસ ર્મિશનર વિી.
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