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

તા.૦૨/૧૦/૨૦૧૮ મંગળવાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૯૨૦/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૪૬ ર્ેસ ર્રી, ૪૮ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૮૭ લીટર
દે શી દારૂ, ૧૩૪ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૭૨૦ ક્વાટક ર ઈંગ્લીશ દારૂ, ૭૦ બબયર ટીન, ૦૨ ર્ાર, ૦૧ સ્કૂટર
અને ૦૧ રીક્ષા ર્બજે ર્રી હિી. િેિજ જુગાર ધારા હેઠળ ૫ ર્ેસ ર્રી ૨૫ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા
૧,૬૦,૨૦૦/- અને જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૯૨૧/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૩૩ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી િેિજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૦૬ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૦૧
વ્યક્ક્િની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

છે તરપીંડીની ફરીયાદાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૯૨૨/૧૮

આનંદનગર : જીગ્નેશભાઇ પ્રફુલભાઇ ઠાર્ર (ઉ.વ.૩૫)(રહે,સત્યદીપ હાઇટસ િર્રબા) એ આનંદનગર
પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે જુન/૨૦૧૮ થી િા.૦૧/૧૦/૨૦૧૮ દરમ્યાન આનંદનગર
પ્રહલાદનગર શફલ પેગાસીસ, સેલ પેટ્રોલ પંમ્પ સાિે ત્રીપોલી િેનેજિેંટ પ્રા.લી. ખાિે આરોપી
(૧)પરે શકુિાર ડાહ્યાભાઇ પટેલ (૨) રિીલાબેન પટેલ (બંને રહે, િેજ ેંન્દ્ર બંગલો મનરાંિ ચાર રસ્િા પાસે
વસ્ત્રાલ) ભેગાિળી પોિાના ધંધા સારૂ અવની વર્ક સ નાિની વેપારી પેઢી િરીર્ે ની બજારિાં ઓળખ
ઉભી ર્રી, પ ૂવક આયોજીિ ર્ાવિરૂ રચી એસ.ર્ે.રૂટીંગ ર્ંપનીિાંથી એંજી િશીન, પ્લાસ્સ્ટર્ િશીન િથા
પાટક સ ના ર્ોટેશન બીલો રજુ ર્રી, જીગ્નેશભાઇની ર્ંપનીને મવસ્વાસિાં લઇ લોન િંજુર ર્રાવી લોનના
રૂપીયા ૪૦,૧૭,૨૯૩/- િથા વ્યાજ રૂપીયા ૨,૨૭,૬૪૬/- િળી કુલ રૂમપયા ૪૨,૪૪,૯૩૯/- ની િિા
િેળવી લઇ, મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે .આ ગુનાની િપાસ પોસઇ.શ્રી ડી.વી.વાલાણી ચલાવે છે .
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જી.આઇ.ડી.સી.વટવા : ર્ૌશીર્ભાઇ રસીર્લાલ ધ ૃવ (રહે,બંધન સોસાયટી િળાવ પાસે ર્ેડીલા રોડ
ઘોડાસર) એ િા.0૧/૧૦/૧૮ નારોજ જી.આઇ.ડી.સી.વટવા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે
િા.૦૩/૦૭/૨૦૧૮ રાિના ૮/૦૦ વાગ્યા પછી ર્ોઇપણ સિયે અજાણ્યો હેર્ર મવશાલ મવર્ાસભાઇ શાહ
(જેના પુરા નાિ-સરનાિાની ખબર નથી િે) પ ૂવકયોજીિ ર્ાવિરૂ રચી, ખોટા ડોર્યુિટ
ેં બનાવી િેના ખરા
િરીર્ે ઉપયોગ ર્રી, નવુ સીિર્ાડક િેળવી ઇલેર્ટ્રોનીર્સ િાધ્યિથી નેટનો ઉપયોગ ર્રી, ર્ૌશીર્ભાઇની
ર્ંપનીનુ ઇ-િેઇલ આઇડી lub98af@vsnl.com. હેર્ ર્રી િેિના જી.આઇ.ડી.સી વટવા ફેઝ-૧ િા પ્લોટ
આવેલ બેર્ ઓફ બરોડાના ખાિા નંબર.૧૫૯૬૦૨૦૦૦૦૪૯૭૬ િાંથી િા.૦૪/૦૭/૨૦૧૮ ના રોજ રૂમપયા
૫,૩૬,૦૦૦/- િથા િા.૦૫/૦૭/૨૦૧૮ ના રોજ રૂમપયા ૪૧,૦૦૦/- િળી કુલ રૂમપયા ૫,૭૭,૦૦૦/- નુ ં
ટ્રાન્દ્ઝેર્શન ર્રી િેળવી લઇ, ર્ૌશીર્ભાઇ સાથે મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ
પો.સ.ઈ.શ્રી વી.એન.વાઘેલા ચલાવે છે .

લટ
ં ુ :-

સમાચાર યાદી નં.૧૯૨૩/૧૮

ઓઢવ : મપન્દ્ર્ેશભાઇ હહમ્િિલાલ શાહ (ઉ.વ.૪૨)(રહે, કૃષ્ણનગર હાઉસીંગ બોડક સૈજપુર બોઘા નરોડા
રોડ) એ ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૦૧/૧૦/૨૦૧૮ સાંજના ૭/૩૦ વાગ્યાના
સુિારે ઓઢવ સોનીની ચાલી ત્રીવેણી સ્ટીલની બાજુિાં મવભાગ-૨ ડાયિંડ િશીન ટુલ્સ દુર્ાન નં-૩
આગળ પ્લસર િોટર સાયર્લ ઉપર આવેલ બે અજાણ્યા પુરૂષ મપન્દ્ર્ેશભાઇના હાથિાંથી રૂમપયા
૧૫,૦૦,૦૦૦/- મુર્ેલ પ્લાસ્ટીર્ની થેલીની લુટં ર્રી નાસી ગયા છે . આ ગુનાની િપાસ પો.ઈ.શ્રી
આર.જી.જાડેજા ચલાવે છે .

ઘરફોડાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૯૨૪/૧૮

વેજલપરુ : નૈનાબહેન વા/ઓ સિીરભાઇ પાહટલ (રહે,શાંમિનગર એપાટક િેંટ શ્રીનંદનગર-૦૪ ની બાજુિા
સનલ રોડ વેજલપુર) એ વેજલપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૦૧/૧૦/૨૦૧૮
સાંજના ૫/૧૫ વાગ્યાના સુિારે પોિાના િર્ાનના દરવાજાનુ ં િાળુ િોડી, અજાણી વ્યક્ક્િ ઘરિાં પ્રવેશ
ર્રી, મિજોરીિાંથી સોનાના દાગીના હર્િંિિ રૂમપયા ૮૪,૦૦૦/- અને રોર્ડ રૂપીયા ૩૦,૦૦૦/- િળી કુલ
રૂમપયા ૧,૧૪,૦૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઈ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી પી.એન.ખોખરા
ચલાવે છે .

આત્મહત્યાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૯૨૫/૧૮

મેઘાણીનગરાઃ ચંરર્ાન્દ્િભાઇ હહરાલાલ પરિાર (રહે,જોગેશ્વરીની ચાલી આમશષનગરની પાછળ રાિેશ્વર
િેઘાણીનગર) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૦૧/૧૦/૧૮ બપોરના ૩/૩૦ વાગ્યાના સુિારે પોિાના ઘરે
લાર્ડાના શોભ સાથે પ્લાસ્ટીર્ની દોરી બાંધી ગળે ફાંસો ખાઇ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે િેઘાણીનગર
પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ િ.સ.ઇ.શ્રી નરેં રમસહ દલપિમસહ ચલાવે છે .

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