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

તા.૩૦/૧૦/૨૦૧૮ મંગળવાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૧૨૦/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૪૮ ર્ેસ ર્રી, ૪૯ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૧૩૭ લીટર
દે શી દારૂ, ૩૭૦ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૨૪૦ ક્વાટક ર ઈંગ્લીશ દારૂ, ૦૧ રરક્ષા અને ૦૧ અશોર્ લોડીંગ ગાડી
ર્બજે ર્રી હિી. િેિજ જુગાર ધારા હેઠળ ૦૩ ર્ેસ ર્રી ૧૩ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૯૨,૯૮૦/અને જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૧૨૧/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૨૪૨ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૨૦ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૦૩
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

વવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :-

સમાચાર યાદી નં.૨૧૨૨/૧૮

માધવપરુ ા : જયરદપમસિંહ ર્ાળુમસિંહ ઝાલા (ઉ.વ.૨૪)(રહે.નવા ચાર િાળીયા, િેસ બબલ્ડીંગની બાજુિાં
શાહીબાગ) એ િા.૨૯/૧૦/૧૮ નારોજ િાધવપુરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે
િા.૨૮/૦૬/૧૮ ના ર્લાર્ ૧૧/૦૦ થી િા.૦૬/૦૭/૧૮ સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન આરોપી (૧)
િોબાઇલ ફોન નંબર ૮૦૯૮૫૭૯૪૪૯ નો ધારર્ ભંડારી નાિનો િાણસ િથા (૨) િોબાઇલ ફોન નંબર
૮૦૯૮૫૭૮૬૦૯ નો ધારર્ મસર્ંદર નાિનો િાણસ ભેગાિળી ‘OLX’ એપ્લીર્ેશન પર પાંચ લાખ રૂમપયાિાં
એર્ િારૂિી એટીર્ા ર્ાર વેચાણ િાટે મુર્ેલ જે જયરદપમસિંહ ને પસંદ આવિા આરોપી સાથે ર્ાર ખરીદવા
િાટે િેસેજ ર્રિા આરોપીઓએ જયરદપમસિંહને મવશ્ર્વાસિાં લઈ “િિારે ર્ાર જોવી હોય િો િે ર્ાર એરપોટક
પર હોય જેનો પાર્ીગ ચાજીસ અને ર્ારનાં ખરીદીનાં ટોર્ન પેટે િેિજ બીજા ખચાક િળી કુલ રૂમપયા
૧,૧૫,૬૦૦/- પોિાના ‘શિાક એન્ટરપ્રાઇઝ ર્ોટર્ િરહન્રા બેન્ર્નાં એર્ાઉન્ટ નંબર- 6412204302િાં જિા
ર્રાવડાવી” આજરદન સુધી ર્ાર ર્ે રૂમપયા પરિ નહી આપી જયરદપમસિંહ સાથે મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી
ર્રી છે .આ ગુનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી વી.એન.બારોટ ચલાવે છે .

ઘરફોડ ચોરીાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૧૨૩/૧૮

સોલા હાઇકોર્ટ : િહેંરમસિંહ ભરિમસિંહ ચુડાવિ (રહે.સે-૪ વ્રજધાિ ફ્લેટની પાસે ચાણક્યપુરી) એ સોલા
હાઇર્ોટક પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૮/૧૦/૧૮ રાિના ૧૦/૦૦ થી િા.૨૯/૧૦/૧૮
સવારના ૭/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના િર્ાનના દરવાજાનુ ં િાળુ િોડી, અજાણી વ્યક્ક્િ ઘરિાં પ્રવેશ
ર્રી મિજોરીિાંથી સોના-ચાંદીના દાગીના રર્િંિ રૂપીયા ૨૫,૫૦૦/- અને રોર્ડ રૂપીયા ૧૦,૦૦૦/- િળી
કુલ રૂમપયા ૩૫,૫૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી બી.એિ.પરિાર
ચલાવે છે .
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નારણપરુ ા : ભરિભાઇ ભાઇચંદભાઇ પટેલ (રહે,નીધી એપાટક િેન્ટ પ્રગિીનગર ચાર રસ્િા, નારણપુરા) એ
નારણપુરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૮/૧૦/૧૮ ના ૯/૦૦ થી િા.૨૯/૧૦/૧૮ ના
ર્લાર્ ૯/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના િર્ાનના દરવાજાનો નકુચો િોડી, અજાણી વ્યક્ક્િ ઘરિાં પ્રવેશ ર્રી,
મિજોરીિાંથી સોના-ચાંદીના દાગીના અને રોર્ડ રર્િ િળી કુલ રૂમપયા ૭૩,૦૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઇ
ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી બી.ર્ે.રાઠોડ ચલાવે છે .

વેજલપરુ : કૃણાલભાઇ અરમવિંદભાઇ રાણા (રહે.રર્િીધાિ ર્ોમ્પલેક્ષ જલિરં ગ બસ સ્ટેન્ડની સાિે વેજલપુર)
એ વેજલપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૯/૧૦/૧૮ ના ૯/૩૦ થી સાંજના ૪/૩૦
વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના િર્ાનના દરવાજાનુ ં િાળુ િોડી, અજાણી વ્યક્ક્િ ઘરિાં પ્રવેશ ર્રી, મિજોરીના
લોર્રિાંથી ચાંદીનો મસક્કો રર્િંિિ રૂમપયા ૧,૦૦૦/- અને રોર્ડ રૂમપયા ૭૦,૦૦૦/- િળી કુલ રૂમપયા ૭૧,૦૦૦/િિાની ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી મવ.ર્ે.બારૈ યા ચલાવે છે .

સોનાની ચેઇન ખેચી તોડી લઈ ગયા:-

સમાચાર યાદી નં.૨૧૨૪/૧૮

પાલડી : મનિકળાબહેન ગૌિિભાઇ (રહે, સુખીપુરા નવા શારદાિંદીર, વસંિકુંજ ચાર રસ્િા પાસે)
િા.૨૯/૧૦/૧૮ ના ર્લાર્ ૧૨/૧૫ વાગ્યાના સુિારે પાલડી નુિન નાગરીર્ બેંર્ના ખાંચા પાસે રોડ ઉપર થી
પસાર થઈ રહ્યા હિા ત્યારે એર્ િોટર સાયર્લ ઉપર આવેલ બે પુરૂષ (૨૦ થી ૨૫ વષકના આશરાના) એ
મનિકળાબહેનના ગળાિાંથી સોનાની ચેઇન રર્િિ રૂમપયા ૨૦,૦૦૦/-ખેચી િોડી લઇ નાસી ગયા હિા. આ
અંગેની ફરીયાદ મનિકળાબહેન એ પાલડી પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
એફ.એ.પારગી ચલાવે છે .

માધવપરુ ા : જગિભાઇ સુરેશભાઇ પાટીલ(ઉ.વ.૪૮)(રહે.સીદીર્િીયાની ચાલી, લુણસાવાડ, દરીયાપુર)
િા.૨૯/૧૦/૧૮ રાિના ૧૦/૨૦ થી ૧૧/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન નિસ્િે સર્ક લ પાસે એડવાન્સ પ્લાઝા આગળ
રોડ ઉપર થી પસાર થઈ રહ્યા હિા ત્યારે એર્ િોટર સાયર્લ ઉપર આવેલ બે પુરૂષ જગિભાઇના ગળાિાંથી
સોનાની ચેઇન રર્િિ રૂમપયા ૨૫,૦૦૦/-ખેચી િોડી લઇ નાસી ગયા હિા. આ અંગેની ફરીયાદ જગિભાઇ એ
િાધવપુરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એ.એન.પટેલ ચલાવે છે .

વાહન અકસ્માતમાં મત્ૃ ય ુ :-

સમાચાર યાદી નં.૨૧૨૫/૧૮

સાબરમતી : રૂપમસિંઘ રર્શોરમસિંઘ ચૌહાણ (રહે.પ્રજાપિી સોસાયટી ઘાટલોડીયા) એ િા.૨૯/૧૦/૧૮ નારોજ
સાબરિિી પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે પોિાનો ભાઇ ભરિમસિંઘ રર્શોરમસિંઘ ચૌહાણ (ઉ.વ.૩૫)
(રહે.સાગર એપાટક િન્ે ટ બલોલનગર ચાર રસ્િા રાણીપ) િા.૨૪/૧૦/૧૮ બપોરના ૩/૩૦ વાગ્યાના સુિારે
સાબરિિી પંચશીલ હોસ્પીટલ સાિે રોડ ક્રોસ ર્રિા હિા દરમ્યાન એર્ BRTS બસના ચાલર્ે પુરઝડપે અને
બેદરર્ારી થી બસ ચલાવી લાવિા ટક્કર વાગિા ઇજાઓ થિા, સારવાર અથે ભરિમસિંઘ ને મસવીલ
હોસ્પીટલિાં દાખલ ર્યાક હિા. જયાં સારવાર દરમ્યાન િા.૨૯/૧૦/૧૮ સાંજના ૪/૩૦ વાગે િેિનુ મ ૃત્યુ
મનપજયુ હતુ. આ ગુનાની િપાસ િ.સ.ઇ.શ્રી શનાભાઇ ધુળાભાઇ ચલાવે છે .

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