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

તા.૦૧/૧૦/૨૦૧૮ સોમવાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૯૧૨/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૪૯ ર્ેસ ર્રી, ૪૮ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૧૮૦ લીટર
દે શી દારૂ, ૨૪ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૬૩ ક્વાટક ર ઈંગ્લીશ દારૂ, ૫ બબયર ટીન, ૧સ્કૂટર અને ૧ રીક્ષા ર્બજે
ર્રી હિી. િેિજ જુગાર ધારા હેઠળ ૫ ર્ેસ ર્રી ૨૬ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૩૦,૬૨૦/- અને
જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૯૧૩/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૭૨ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી િેિજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૧૯ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૧
વ્યક્ક્િની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

છે તરપીંડીની ફરીયાદાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૯૧૪/૧૮

વસ્ત્રાપરુ ાઃ અલ્ર્ેશકુિાર ગોમવિંદલાલ સોની (રહે. દે વદશકન ફ્લેટ આઇ.ઓ.સી.પેટ્રોલપંપ સાિે બોપલ) એ
વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૯/૯/૧૮ રાિના ૧૧/૧૫ થી િા.૩૦/૯/૧૮
ર્લાર્ ૦૦/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન આરોપી મનગિ અરમવિંદભાઇ ગાંધી (રહે.શ્રી મવનાયર્ એપાટક િેન્ટ પ્લોટ
નં.૫-સી, સેર્ટર-૨૨, દ્વારર્ા ન્યુ દીલ્લી.િથા બી-૩૩, મવશાલ ટાવર, આનંદનગર, સેટેલાઇટ) એ વસ્ત્રાપુર,
િાનસી સર્ક લની બાજુિા, સેટેલાઇટ પ્લાઝા ખાિે ફલેટ વેચવા મવશ્વાસિા લઇ રૂમપયા ફલેટ ની ર્ીંિિ
૫૫ લાખ નક્કી ર્રી રોર્ડ રૂમપયા ૧૨ લાખ લઇ અને રૂમપયા ૮ લાખ જુદાજુદા ત્રણ ચેર્ લઇ પહોચ લઇ
સહી ર્રાવી બાર્ીના પૈસા દસ્િાવેજ સિયે લેવાનુ ર્હી મવશ્વાસધાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે .આ ગુનાની
િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ડી.વી.વાલાણી ચલાવે છે .

ુ રાત યનુ નવનસિટીાઃ જીગીશભાઇ શૈલેષભાઇ વ્યાસ (રહે.ગોપીનાથ સોસાયટી ડ્રાઇવ ઇન રોડ થલિેજ)
ગજ
એ િા.30/૦૯/૧૮ નારોજ ગુજરાિ યુમનવમસિટી પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે સને ૨૦૧૪
થી આજદીન સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન સેપ્ટ યુમનવસીટી ખાિે આરોપી ગીિાંજલી યશવંિરાવ ખાડે
(રહે. બ્લોર્-એ બીજો િાળ પુબણિિા એપાટક િેન્ટ ઇશ્વરભુવન નવરં ગપુરા ર્ોિસક છ રસ્િા પાસે) એ મવશ્વાસિા
લઇ લગ્ન ર્રી ર્ેનેડા જવાની લાલચ આપી જુદી-જુદી રીિે કુલ રૂમપયા ૫,૧૧,૮૦૩/- લઇ મવશ્વાસઘાિ
અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી ડી.ર્ે.ઠાર્ોર ચલાવે છે .
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ઘરફોડાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૯૧૫/૧૮

નરોડાાઃ પંર્જકુિાર ભીખાભાઇ પટેલ (રહે.વાઇબ્રન્ટ હોમ્સ દે હગાિ રરિંગ રોડ નરોડા) એ નરોડા પોલીસ
સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૮/૦૯/૧૮ ર્લાર્ ૭/૩૦ થી િા.૩૦/૦૯/૧૮ સાજના ૫/૦૦
વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના િર્ાનના દરવાજાનુ િાળુ િોડી અજાણી વ્યક્ક્િ ઘરિાં પ્રવેશ ર્રી સોનાનુ
િંગળસુત્ર રર્િિ રૂમપયા ૬૦,૦૦૦/-, સોનાની બુટી રર્િિ રૂમપયા ૩૦,૦૦૦/- અને રોર્ડ રૂમપયા
૨,૩૦,૦૦૦/- િળી કુલ રૂમપયા ૩,૨૦,૦૦૦/- િિાની િેિજ સાહેદ મવશાલભાઈ પનારાના િર્ાનિાંથી
સોનાની ચુની, સોનાની ર્ડી અને રોર્ડ રૂમપયા ૨૫,૦૦૦/- િળી રૂમપયા ૩૪,૦૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી
લઈ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી એન.ર્ે.ડાભી ચલાવે છે .

વાહન અકસ્માતમાં મ ૃતયુાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૯૧૬/૧૮

ુ રુ ાઃ ભાવેશભાઈ રિણલાલ પટેલ (ઉ.વ.૪૭) (રહે. મુનલાઈટ એપટક િેન્ટ ભગવિી સર્ક લની બાજુિાં
કાલપ
ુ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૯/૯/૧૮ સાજના
િહામવરનગર હીરાવાડી) એ ર્ાલુપર
૭/૩૦ વાગ્યાના સુિારે ભાવેશભાઈ પટેલના સસરા ચીિનભાઈ ભવાનભાઈ પટેલ (ઉ.વ.૭૦) (રહે. ગાિ
ુ ઘી બજાર બી.આર.ટી.એસ.બસ સ્ટેન્ડની બાજુિાં
ર્ંથારીયા િાલુર્ો-અંર્લાવ જીલ્લો આણંદ) ર્ાલુપર
મસિંગચણાની દુર્ાન આગળથી પસાર થઈ રહ્યા હિા ત્યારે લોડીંગ રરક્ષા નંબર જી.જે-૦૧-એયુ-૧૬૫૭ ના
ચાલર્ે રરક્ષા પુરઝડપે અને બેદરર્ારીથી ચલાવી ટક્કર િારિા ગંભીર ઈજાઓ થિા સારવાર િાટે
શારદાબહેન હોસ્પીટલિાં દાખલ ર્રવાિાં આવ્યા હિા. જયાં સારવાર દરમ્યાન િા.૩૦/૯/૧૮ ર્લાર્
૦૦/૫૫ વાગે િેિનુ મ ૃત્યુ મનપજયુ ં હતુ. આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી જે.એચ.ર્છોટ ચલાવે છે .

નરોડાાઃ ર્િલેશભાઇ જયંમિભાઇ શાહ (ઉ.વ.૬૩) (રહે. ચંપામનવાસ જુની હાઇર્ોટક સાિે ઇંર્િટેક્ષ નવજીવન
રોડ) એ નરોડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૩૦/૯/૧૮ બપોરના ૨/૦૦ વાગ્યાના
સુિારે ર્િલેશભાઈ િેિના પત્ની સાથે પોિાની આઈ-૨૦ ગાડીિાં બેસી નરોડા શ્યાિ મશખર-૨ રે સીડન્સી
સાિેથી પસાર થઈ રહ્યા હિા ત્યારે ઓવરટ્રેર્ ર્રિા ગાડીનો ર્ાબુ ગુિાવિા ગાડી ઝાડ સાથે અથડાિા
ર્િલેશભાઈના પત્ની અક્સ્િિાબહેનને ગંભીર ઈજાઓ થિા િેિનુ મ ૃત્યુ મનપજયુ ં હતુ. આ ગુનાની િપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી પી.વી.સોલંર્ી ચલાવે છે .

દાઝી જતા મતૃ યાઃુ -

સમાચાર યાદી નં.૧૯૧૭/૧૮

રામોલાઃ ચંદાબહેન રાજેશભાઇ સરોજ (ઉ.વ.૨૦) (રહે. રાજીવનગર ટેર્રો રાિોલ ગાિ) િા.૨૪/૯/૧૮
બપોરના ૨/૦૦ વાગ્યાના સુિારે પોિાના ઘરે પ્રાયિસ ઉપર ચા બનાવિા હિા ત્યારે ભડર્ો થિા દાઝી
ગયા હિા. સારવાર િાટે િેિને એલ.જી.હોસ્પીટલિાં દાખલ ર્રવાિાં આવ્યા હિા. જયાં સારવાર દરમ્યાન
િા.૩૦/૯/૧૮ બપોરના ૨/૪૫ વાગે િેિનુ ં મ ૃત્યુ મનપજયુ ં હતુ. આ અંગે રાિોલ પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ
નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એ.જે.લાઠીયા ચલાવે છે .
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આતમહતયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૯૧૮/૧૮

સરદારનગરાઃ અિરે ન્રમસિંહ રાિપ્રિાપમસિંહ રાજપુિ (ઉ.વ.૪૬) (રહે. દ્વારર્ાનગર નોબલનગર) એ
અગમ્ય ર્ારણસર િા.૨૯/૯/૧૮ રાિના બપોરના ૨/૦૦ વાગ્યાના સુિારે પોિાના ઘરે ગળે ફાસો ખાઇ
આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે સરદારનગર પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી
જયેન્રમસિંહ લાલમસિંહ ચલાવે છે .

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