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

ુ વાર
તા.૨૪/૧૦/૨૦૧૮ બધ
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૦૭૮/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૪૫ ર્ેસ ર્રી, ૪૬ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૧૨૩ લીટર
દે શી દારૂ, ૩૫૮ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૯૬ બબયર ટીન, ૦૧ સ્કુટર અને ૦૧ ઓટોરીક્ષા ર્બજે ર્રી હિી.
િેિજ જુગાર ધારા હેઠળ ૦૪ ર્ેસ ર્રી ૦૯ વ્યક્ક્િઓની અટર્ ર્રી રોર્ડ રૂમપયા ૩૨૫૦/- અને જુગારના
સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૦૭૯/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૭૬ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૦૮ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૦૫
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

વવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :-

સમાચાર યાદી નં.૨૦૮૦/૧૮

સોલા હાઇકોર્ટ : નીશાબહેન રાર્ેશભાઇ બ્રહ્મભટ્ટ (રહે,સ્ટલીંગ પાર્ક સોસાયટી સ્ટલીંગ હોસ્પીટલ સાિે
િેિનગર) એ િા.૨૩/૧૦/૧૮ નારોજ સોલા હાઇર્ોટક પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે
િા.૦૬/૦૮/૨૦૧૮ સાંજના ૫/૦૦ થી િા.૨૩/૧૦/૨૦૧૮ સાંજના ૪/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન સફલ પી.જી
હોસ્ટેલ શીવધારા એપાટક િેન્ટ થલિેજ ખાિે નીશાબહેન ને મવશ્વાસિાં લઇ આરોપી હર્કદ લાલાભાઇ
પ્રજાપમિ (રહે.ગાિ: િાલવણ ર્ડાણા પંચિહાલ)એ નીશાબહેન પાસેથી રોર્ડ રૂમપયા ૨૩,૦૦૦/- િથા
િેના પપ્પા સાથે વાિ ર્રવા િાટે આપેલ િોબાઇલ ફોન લઇને જિા રહી, આજદીન સુધી રોર્ડ ર્ે
િોબાઇલ પરિ નહી ર્રી, નીશાબહેન સાથે મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી વી.યુ.પાડવી ચલાવે છે .

ઘરફોડ ચોરીાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૦૮૧/૧૮

સરદારનગર : રિણભાઇ ધીરાજી બારા (રહે. મનર્ીિાપાર્ક ટેનાિેન્ટ પ્રાથકના સ્કુલની સાિે નોબલનગર
સરદારનગર) એ િા.૨૩/૧૦/૧૮ નારોજ સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે
િા.૦૨/૦૨/૨૦૧૮ બપોરના ૧૨/૦૦ થી ૩/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન ર્ોઇપણ સિયે પોિાના િર્ાનના
દરવાજાનુ ં લોર્ ખોલી, અજાણી વ્યક્ક્િ િર્ાનિા પ્રવેશ ર્રી, મિજોરીિાંથી સોના-ચાંદીના દાગીના િથા
રોર્ડ રર્િ િળી કુલ રૂમપયા ૪૪,૦૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
એિ.એિ.ઠાર્ોર ચલાવે છે .
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એરપોર્ટ : રમવભાઇ ગોમવિંદભાઇ લાલવાણી (રહે.સાંઇબાબા િંદદર પાછળ સરદારનગર)એ િા.૨૩/૧૦/૧૮
નારોજ એરપોટક પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૧૦/૪/૨૦૧૮ થી િા.૨૦/૧૦/૧૮
દરમ્યાન પોિાના બંધ િર્ાનિા સીડી વાટે બીજા િાળે ચઢી િેઇન દરવાજાનો નકુચો ખોલી, અજાણી
વ્યક્ક્િ ઘરિાં પ્રવેશ ર્રી, લાર્ડાની િીજોરીિાંથી સોના-ચાંદીના દાગીના દર્િંિિ રૂમપયા ૬૪,૦૦૦/િિાના ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી જે.એસ.ચંપાવિ ચલાવે છે .

ચોરીાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૦૮૨/૧૮

નરોડા : રાજેશભાઇ બાબુભાઇ પટેલ (રહે.યોગેશ્વર પાર્ક , જીવન ટ્રીન સોસાયટીની બાજુિા મનર્ોલ ગાિ
રોડ મનર્ોલ) એ નરોડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૨૩/૧૦/૧૮ સાંજના ૭/૦૦ થી
૭/૧૫ વાગ્યા દરમ્યાન રાજચંદ્ર સોસાયટી પાસે આવેલ િધુવન પાન પાલકરની સાિે રોડ પર એર્ પુરૂર્
(૨૦ થી ૨૨ વર્કના આશરાનો) રાજેશભાઇને ઇશારથી જણાવેલ ર્ે “િિારી ગાડી આગળ બોનેટ પર
ઓઇલ ઢોળાયેલ છે ” િેિ ર્હેિા રાજેશભાઇ ગાડીિાંથી ઉિરી બોનેટ પર ઢોળાયેલ ઓઇલ જોવા સારૂ
જિા, ર્ોઇ અજાણી વ્યક્ક્િ ગાડીિાં મુર્ેલ ગ્રીન ર્લરની બેગ ર્ે જેિા બે એચ.પી.ર્ંપની ના લેપટોપ, એર્
ચાર્જર, એર્ િાઉસ, ડેબીટ ર્ાડક િથા ક્રેડીટ ર્ાડક કુલ દર્િંિિ રૂમપયા ૬૫,૦૦૦/- મુર્ેલ બેગની ચોરી ર્રી
લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી પી.વી.સોલંર્ી ચલાવે છે .

જી.આઇ.ડી.સી.વર્વા : વસંિભાઇ િણીલાલ પટેલ (રહે.રાજપથ બંગ્લોઝ સ્મ ૃમિ િંદદર મનગિ સોસાયટી
ઘોડાસર) એ િા.૨૩/૧૦/૧૮ નારોજ જી.આઇ.ડી.સી.વટવા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે
િા.૦૨/૦૯/૨૦૧૮ સાંજના ૬/૦૦ થી િા.૦૫/૦૯/૨૦૧૮ સવારના ૯/૦૦ દરમ્યાન ર્ોઇપણ સિયે
જીઆઇડીસી વટવા ફેઝ-૪ પ્લોટ નં ૫૩૦૨ િાં આવેલ ઉત્તિ ઇંડસ્ટ્રીઝના ખુલ્લા ર્મ્પાઉંડિાં ર્ાચા શેડની
નીચે મુર્ેલ કુલ ૨૦૦ િીટર ર્ોપર ર્ેબલ વાયરો કુલ દર્િંિિ રૂમપયા ૩૭,૬૦૦/- િિાના અજાણી વ્યક્ક્િ
ચોરી ર્રી લઇ ગઇ હિી. આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી વી.એન.વાઘેલા ચલાવે છે .

પહેલા માળે થી પડી જતાં મ ૃત્યુ :

સમાચાર યાદી નં.૨૦૮૩/૧૮

ગાયકવાડ હવેલી : ઝુબેદાબીબી W/O મસદીર્ભાઇ અજિેરવાલા (ઉ.વ.૬૦)(રહે.નાડીયાવાડ નગીના
િસ્જીદ સાિે બંગ્લા િાર્ે ટ સાિે જિાલપુર) એ િા.૨૨/૧૦/૨૦૧૮ રાિના ૯/૩૦ વાગ્યાના સુિારે
પોિાના ઘરે પહેલા િાળે ગેલેરીિાં ર્પડા સુર્વવા જિા હિા દરમ્યાન ગેલેરી અક્સ્િાિે તુટી જિા,
ઝુબેદાબીબી જિીન ઉપર પડી જિા, શરીરે ગંભીર ઇજાઓ થિા સારવાર િાટે િેિને વા.સા. હોસ્પીટલિાં
દાખલ ર્યાક હિા. જયાં સારવાર દરમ્યાન િા.૨૩/૧૦/૨૦૧૮ બપોરના ૧૨/૦૦ િેિનુ ં મ ૃત્યુ મનપજ્યુ
હતુ. આ અંગે ગાયર્વાડ હવેલી પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી રાજુભાઇ
શંર્રભાઇ ચલાવે છે .
નાયબ પોલીસ ર્મિશનર,
ર્ંટ્રોલરૂિ, અ’વાદ શહેર.
પોલીસ ર્મિશનર વિી.
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