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

ુ વાર
તા.૧૭/૧૦/૨૦૧૮ બધ
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૦૨૭/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૮૦ ર્ેસ ર્રી, ૭૧ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૨૦૧ લીટર
દે શી દારૂ, ૨૨૯ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૨૧૧ ક્વાટક ર ઈંગ્લીશ દારૂ, ૪૪ બબયર ટીન અને ૨ સ્કૂટર ર્બજે ર્યાક
હિા. િેિજ જુગાર ધારા હેઠળ ૨ ર્ેસ ર્રી ૧૫ વ્યક્ક્િઓની અટર્ ર્રી રોર્ડ રૂમપયા ૧૬,૬૦૦/- અને
જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૦૨૮/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૫૪ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૫ વ્યમિઓની અને પાસા હેઠળ ૫
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

ઘરફોડાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૦૨૯/૧૮

નનકોલાઃ લીલાબહેન રાજુભાઇ પ્રજાપમિ (રહે. શક્ક્િનગર સોસાયટી મવદ્યામનર્ેિન સ્કુલ સાિે
ખોડીયારનગર રોડ મનર્ોલ) એ િા.૧૬/૧૦/૧૮ નારોજ મનર્ોલ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી
છે ર્ે િા.૦૨/૧૦/૧૮ ર્લાર્ ૧૧/૦૦ વાગ્યાના સુિારે બે અજાણ્યા પુરૂષ (૨૧ થી ૩૦ વષક ના આશરાના)
ભેગાિળી લીલાબહેન ને ર્હેલ ર્ે “અિો ભુખ્યા છીએ જિવા િાટે પૈસા આપો” િેિ ર્હી લીલાબહેન
પાસેથી બસો ત્રણસો રૂમપયા િાંગેલ, જે પૈસા બાબિે, લીલાબહેને ના પાડિા, બોલાચાલી ર્રી,
લીલાબહેનને “અિારી પાસે એર્ લાખ રુમપયાનુ પડીકુ છે િિને રાખવા િાટે આપીએ છીએ અને િિે
પહેરેલ દાગીના િથા પૈસા અિોને આપી દો” િેિ ર્હી લીલાબહેનને લાલચ આપી, િેિના ર્ાનની
સોનાની બુટી, ર્ાન શેર િથા લટર્ણીયા ઝુિર િળી કુલ રૂમપયા ૨૦,૦૦૦/- િિાના િેિજ રોર્ડ રૂમપયા
૧,૫૦૦/- િળી કુલ રૂમપયા ૨૧,૫૦૦/- િિા લઇ જઇ લીલાબહેન સાથે છે િરપીંડી અને મવશ્વાસઘાિ
ર્યો છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એસ.વી.પટેલ ચલાવે છે .

અમરાઈવાડીાઃ ગુડડનભાઇ િહેશચંદ્ર વાજ્પેયી (રહે.ર્િકયોગ-૨ િક્ષશીલા સ્કુલ પાસે ઓઢવ) એ
િા.૧૬/૧૦/૧૮ નારોજ અિરાઇવાડી પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૦૧/૦૭/૧૮ થી
આજદીન સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન આરોપી (૧) રાજુભાઇ સુરેશભાઇ પ્રજાપમિ (રહે.શીિલ છાયા
અબુદ
ક ાનગર ઓઢવ) અને (૨) સુખદે વભાઇ રાિનરે શ પ્રજાપમિએ ભેગા િળી અિરાઇવાડી રબારી
ર્ોલોની ચંદ્રાવિી એસ્ટેટ બોબી એંજીન્યીરીંગ વર્ક સ ખાિે આરોપી રાજુભાઇ, ગુડ્ડનભાઇના ર્ારખાને સેલ્સ
િેનેજર િરીર્ે નોર્રી ર્રિા હોઇ, િેઓએ ગુડ્ડનભાઇની સહીવાળા બીલ િેિજ લેટરપેડનો દુરઉપયોગ
ર્રી ર્ાચો િાલ રૂમપયા ૧૨,૦૦,૦૦૦/- ખરીદ ર્રી સસ્િા ભાવે બારોબાર વેચાણ આપી, છે િરપીંડી અને
મવશ્વાસઘાિ ર્યો છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ડી.એચ.િર્વાણા ચલાવે છે .
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ુ / સોનાની ચેઈન ખેચી તોડી લઈ ગયાાઃસોનાન ુ મંગળસત્ર

સમાચાર યાદી નં.૨૦૩૦/૧૮

વસ્ત્રાપરુ ાઃ બાબુભાઇ નનુભાઇ સંઘાણી (ઉ.વ.૬૮) (રહે.સુખનાથ િંદીરની બાજુિા સુખનાથ પરા લીલીયા
રોડ અિરે લી) િા.૧૬/૧૦/૧૮ રાિના ૮/૧૫ વાગ્યાના સુિારે સ્ટલીંગ હોસ્પીટલ બહાર ત્રણ રસ્િા
ર્ોનકર ઉપર આવેલ જ્યુસની લારી ઉપર બાબુભાઇ િથા િેિની પત્ની ઉભા હિા દરમ્યાન િોટર સાયર્લ
ઉપર આવેલ અજાણ્યો પુરૂષ નજીર્ આવી, બાબુભાઇની પત્નીના ગળાિાંથી સોનાનો દોરો કર્િિ રૂમપયા
૫૦,૦૦૦/- ખેચી િોડી લઇ નાસી ગયો હિો. આ અંગેની ફરીયાદ બાબુભાઇએ વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશન
ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી જે.જે.રાણા ચલાવે છે .

શહેરકોટડાાઃ અંબાબહેન વા/ઓ જયંિીભાઈ સોલંર્ી (ઉ.વ.૬૦)(રહે.મવજય ર્ાિદાર સોસાયટી પ્રભાર્ર
ટેનાિેન્ટની બાજુિાં સૈજપુર બોઘા) િા.૧૬/૧૦/૧૮ ર્લાર્ ૦૦/૦૫ વાગ્યાના સુિારે નરોડા ફ્રુટ િાર્ે ટ
બી.આર.ટી.એસ બસ સ્ટેન્ડ પાસે આવેલ શૌચાલય નજીર્થી પસાર થઇ રહ્યા હિા દરમ્યાન એર્ િોટર
સાયર્લ ઉપર આવેલ બે પુરૂષ અંબાબહેનના ગળાિાંથી સોનાનો દોરો કર્િિ રૂમપયા ૩૦,૦૦૦/- ખેચી
િોડી લઇ નાસી ગયા હિા. આ અંગેની ફરીયાદ અંબાબહેન સોલંર્ીએ શહેરર્ોટડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે
નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એસ.ડી.ર્લારા ચલાવે છે .

આત્મહત્યાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૦૩૧/૧૮

નનકોલાઃ નીિાબહેન ડો/ઓ ઝીણાભાઇ સોલંર્ી (ઉ.વ ૩૮) (રહે. રણુજાનગર સોસાયટી ખારીર્ટ ર્ેનાલ
પાસે ગાયત્રી સ્કુલ પાછળ) એ બબિારીથી ર્ંટાળી િા.૧૬/૧૦/૧૮ બપોરના ૨/૦૦ વાગ્યાના સુિારે
પોિાના ઘરે હર્
ુ િાં ર્પડું બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે મનર્ોલ પોલીસે અર્સ્િાિ
િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ િ.સ.ઇ.શ્રી જલપાબેન કદપર્કુિાર ચલાવે છે .

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