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

તા.૨૭/૧૦/૨૦૧૮ શનિવાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
િશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી િં.૨૧૦૦/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૪૪ ર્ેસ ર્રી, ૪૩ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૧૨૯ લીટર
દે શી દારૂ, ૨૨૫ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૭૩ બબયર ટીન, ૨ ર્ાર, ૧ સ્કૂટર અને ૧ િોટર સાયર્લ ર્બજે ર્ર્યક
હતય. િેિજ જયગાર ધારા હેઠળ ૭ ર્ેસ ર્રી ૩૧ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૪૮,૧૫૫/- અને જયગારના
સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીિા પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી િં.૨૧૦૧/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મયજબ કયલ
૧૮૬ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી ૯૩ મયજબ ૮ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૬
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

નવશ્વાસઘાત અિે છે તરપીંડી :-

સમાચાર યાદી િં.૨૧૦૨/૧૮

વસ્ત્રાપરુ ાઃ ઈન્દદરાબહેન સયરેશભાઇ ગયપ્િા (ઉ.વ.૬૧)(રહે.કૃપામવધી એપાટક િેદટ, જય અંબેનગરની બાજયિા
થલિેજ) એ િા.૨૬/૧૦/૧૮ નારોજ વસ્ત્રાપયર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે જયલાઇ/૨૦૧૭
થી આજદીન સયધીના સિયગાળા દરમ્યાન ઇન્દદરાબહેને િર્ાન પેટે રૂમપયા ૧૦,૬૫,૦૦૦/- આરોપી
તયષાર સયરેશ નૈયર િથા મનરય સયરેશ નૈયર (બંને રહે. નવજ્યોિ એપાટક િેંટ, સારથી બંગલાની સાિે
સયભાષચોર્ િેિનગર) ને આપેલ હિા. જે રૂમપયા આજદદન સયધી પરિ નહી ર્રી, િેિજ આરોપીઓએ
આપેલ ચેર્નય ં સ્ટોપ પેિેદટ ર્રાવી ઇન્દદરાબહેન સાથે મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગયનાની
િપાસ હે.ર્ો.શ્રી જેસીગભાઇ ચલાવે છે .

રામોલાઃ મિનાક્ષીબહેન વા/ઓ પ્રિોદકયિાર રોય (ઉ.વ.૫૫)(રહે.જૈમિનપાર્ક સોસાયટી મસિંધવાઇ િાિાજીના
િંદીર પાસે સીટીએિ રાિોલ) એ િા.૨૬/૧૦/૧૮ નારોજ રાિોલ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી
છે ર્ે િા.૧૦/૧૦/૧૮ ના ક્લાર્ ૬/૦૦ વાગ્યાના સયિારે ઉિેશકયિાર નાિની ર્ોઇ અજાણી વ્યક્ક્િએ
ઇદટરનેટના િાધ્યિ થી ચાલિી શાહી ડોટ્ર્ોિ નાિની વેબસાઇટ િાં પોિાની ખોટી ઓળખ ઉભી ર્રી,
મિનાક્ષીબહેનની દદર્રી સાથે લગ્ન ર્રવાનય ં જણાવી “લંડન થી દદલ્હી આવેલ છુ િને ર્સ્ટિ ડયયટી ભરવાની
છે ” િેિ જણાવી મિનાક્ષીબહેનને મવશ્વાસિા લઇ, િેિની પાસેથી રોક્ડ રૂમપયા ૭૬,૨૦૦/- િેળવી લઇ,
મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગયનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી એિ.એસ.ર્ોટવાલ ચલાવે છે .
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પસસ ખેચી લઈ ગયાાઃ-

સમાચાર યાદી િં.૨૧૦૩/૧૮

ુ ાાઃ સયનીિાબહેન વા/ઓ પ્રજ્ઞેશભાઇ ગાંધી (ઉ.વ.૪૫)(રહે.નંદીિા એપાટક િેદટ ડી.ર્ે.પટેલ હોલની
િવરં ગપર
બાજયિાં નારણપયરા) િા.૨૬/૧૦/૨૦૧૮ સાંજના ૭/૩૦ વાગ્યાના સયિારે નવરં ગપયરા સરદાર પટેલ સેવા
સિાજ હોલ પાસે ઓટોરીક્ષાિાં બેસી પસાર થઇ રહ્યા હિા દરમ્યાન એર્ટીવા ઉપર આવેલ એર્ પયરૂષ
(૩૦ થી ૩૫ વષકના આશરાનો) સયનીિાબહેનના હાથિાંથી રોર્ડ રૂમપયા ૩૦,૦૦૦/-, િોબાઇલ દર્િિ
રૂમપયા ૪,૦૦૦/- િથા અગત્યન દસ્િાવેજો મયર્ેલ પસક ખેંચી ઝુટવી લઇ નાસી ગયો હિો. આ અંગેની
ફરીયાદ સયનીિાબહેન ગાંધીએ નવરં ગપયરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે .આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
એ.એચ.ર્ાઝી ચલાવે છે .

ચોરીાઃ-

સમાચાર યાદી િં.૨૧૦૪/૧૮

ે ભાઇ સિીષજી શાહ (રહે.ઓચીડ,ગોધરે જ ગાડક ન સીટી જગિપયર) િા.૨૫/૧૦/૧૮ રાિના
વસ્ત્રાપરુ ાઃ ચંદ્રશ
૦૮/૩૦ વાગ્યાના સયિારે વસ્ત્રાપયર જજીસ બંગલા રોડ પર આવેલ દીપાલી શાહ નાિના સ્ટોરની સાિેથી
પોિાની ફોરવ્હીલ ગાડીિાં બેસી ફોન ઉપર વાિ ર્રિા હિા દરમ્યાન બે અજાણ્યા પયરૂષ (૧૮ વષકના
આશરાના) એ ભેગા િળી ગાડી પાસે આવી, ર્હેલ ર્ે “િિારી ગાડીના આગળ એંજીનના ભાગેથી ઓઇલ
લીર્ેજ થાય છે ”

જેથી ચંદ્ર ેશભાઇ ગાડીિાંથી નીચે ઉિરી ચેર્ ર્રવા ગયા હિા િે દરમ્યાન ગાડીનો

દરવાજો ખોલી ગાડીની પાછળની ડેર્ીિાંથી લેપટોપ બેગ ચોરી ર્રી લઇ નાસી ગયા હિા. જે બેગિાં
લેપટોપ દર્િિ રૂમપયા ૨૦,૦૦૦/- િથા ચાર્જર, નોટબયર્, જીઓ ર્ંમ્પનીનય ડોદગલ અને બેંર્ લોર્રની
ે ભાઇ શાહે વસ્ત્રાપયર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગયનાની
ચાવી હિી. આ અંગેની ફરીયાદ ચંદ્રશ
િપાસ િ.સ.ઈ.શ્રી ર્ે.એન.પટેલ ચલાવે છે .

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