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

ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૮ ગુરૂવાર

અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૦૨૬/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૪૨ ર્ેસ ર્રી, ૩૩ વ્યક્ક્તઓને ઝડપી, ૧૮૦ લીટર
દે શી દારૂ, ૧૯૬ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૧૧૭ ક્વૉટર, ૦૧ ર્ાર, ૦૧ સ્કુટર અને ૦૧ િોટર સાયર્લ ર્બજે
ર્રી હતી. તેિજ જુગાર ધારા હેઠળ ૦૩ ર્ેસ ર્રી ૦૮ વ્યક્ક્તઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૩,૩૯૦/- અને
જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હતા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૦૨૭/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે તર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૮૬ વ્યક્ક્તઓની અટર્ાયત ર્રી હતી. તેિજ પ્રોહી.૯૩ મુજબ ૦૨ વ્યક્ક્તઓની અટર્ાયત ર્રી હતી.

વવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :-

સમાચાર યાદી નં.૧૦૨૮/૧૮

શાહીબાગ : (૧) સાગરભાઇ S/O જોતીરાિ પાટીલ (ઉ.વ.૩૫)(રહે, ઇન્ફન્ટ્રી ડયુ, હનુિાન આિી ર્ેમ્પ,
શાહહબાગ) એ તા.૩૦/૫/૧૮ નારોજ શાહીબાગ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે
તા.૨૭/૦૫/૨૦૧૮ રાતના ૮/૦૦ થી ૯/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન શાહીબાગ અષ્ટિંગલ ર્ોમ્્લેક્ષિાં આવેલ
એર્ ડી.એફ.સી. બેંર્ના એ.ટી.એિ.િશીનિાં બે અજાણ્યા ઇસિો એ સાગરભાઇ પાસેથી તેિનુ ં એ.ટી.એિ
બદલી બંને ઇસિો નર્લી ર્ાડક સાગરભાઇ ને પરત આપી, તે ર્ાડક દ્રારા પ્રથિ વાર રૂપીયા ૩૮,૦૦૦/ત્યારબાદ રૂપીયા ૨૦,૦૦૦/- અને ત્રીજી વાર રૂપીયા ૧,૫૦૦/- િળી કુલ રૂમપયા ૫૯,૯૦૦/- ઉપાડી
લઈ છે તરપીંડી અને મવશ્વાસઘાત ર્યો છે . આ ગુનાની તપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એિ.એચ.ઝાલા ચલાવે છે .

શાહીબાગ : (૨) જ્યોત્સનાબેન ભરતભાઇ પટણી (રહે,શાંતીપુરા િનુભાઇ ની ચાલી જુની ચાલી બળીયા
લીિળી શાહીબાગ) એ તા.૩૦/૫/૧૮ નારોજ શાહીબાગ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે
તા.૦૬/૦૪/૨૦૧૮ રાતના ૮/૦૦ વાગ્યાના સુિારે શાહીબાગ મસમવલ રોડ અસારવા બ્રીજ ના છે ડે
અભભષેર્ ર્ોમ્પલેક્ષ ૧ િા આવેલ દુર્ાન નંબર- ૪૦૫ અમિતભાઇ ઉફે ર્િલેશ હરભજનમસિંહ શાહની તથા
ર્િલેશકુિારની અસારવા ખાતે આવેલ ફાઇનાન્સની ઓહફસ ખાતે સત્યસાંઈ ફાઈનાક્ન્સયલ સમવિસીસના
નાિથી રૂમપયા ૫૦,૦૦૦/- ની લોન આપવાની લાલચ આપી, દરે ર્ સાહેદ પાસેથી રૂપીયા ૧૯૫૦/ભરાવી, જ્યોત્સનાબહેન તથા બીજા સાહેદો િળી કૂલ ૪૮ િહહલા સભ્યોને લોન નહી આપી કુલ રૂમપયા
૯૫,૫૫૦/- િેળવી લઇ મવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી ર્રી છે . આ ગુનાની તપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
એિ.એચ.ઝાલા ચલાવે છે .
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નરોડા : મવજયભાઇ ભોગીલાલ અંબાણી (રહે,મવિલ જ્યોતીનગર સોસાયટી, લાયન્સ ક્લબ સ્કુલની સાિે,
જી.આઇ.ડી.સી. નરોડા) એ નરોડા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે આજથી આશરે આઠેર્ િાસ
અગાઉ થી તા.૧૩/૦૪/૧૮ સવારના ૮/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોતાના ઘરે આરોપી રાહલ
ુ ર્ેશવલાલ
ચંદ્રર્ે ર (રહે,આગિન રે સીડન્સી, નરોડા ર્ેનાલ પાસે, સ્િશાન સાિે, નરોડા) એ પોતે પોતાની ન્યુ ઇંહડયા
ઇંસ્યુરન્સ એજટં તરીર્ે ખોટી ઓળખ આપી, મવજયભાઇ ની િેહડર્લ પોભલસીના નાણા તથા અન્ય
પોભલસીના નાણા રોર્ડ તથા ચેર્થી િળી કુલ રૂમપયા ૫૮,૫૦૦/- િેળવી લઇ, મપ્રમિયિ પેટે ભરવાની
રર્િ નહી ભરી છે તરપીંડી અને મવશ્વાસઘાત ર્યો છે . આ ગુનાની તપાસ િ.સ.ઇ. શ્રી ર્ેશાજી ભુરાજી
ચલાવે છે .

નજર ચકુ વી ચોરી :-

સમાચાર યાદી નં.૧૦૨૯/૧૮

સોલા હાઇકોર્ટ : હદપીર્ાબહેન પરે શભાઇ ચોક્સી (રહે,પારે ખ શેરી વોહરવાડના નાર્ે , વઢવાણ સુરેંદ્રનગર)
એ સોલા હાઇર્ોટક પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે તા.૨૮/૦૫/૧૮ ના ર્લાર્ ૧૧/૦૦ થી
૧૧/૧૫ વાગ્યા દરમ્યાન ભાગવત ચાર રસ્તાથી શાયોના ચાર રસ્તા સુધીની ઓટોરીક્ષા ની મુસાફરી
દરમ્યાન અજાણ્યો રીક્ષા ચાલર્ તથા રીક્ષાિાં બેસલ
ે ત્રણ અજાણ્યા ઇસિો એ ભેગાિળી હદપીર્ાબહેન ની
નજર ચુર્વી બેગિાં મુર્ેલ ્લાસ્ટીર્ના બોક્ષિાંથી સોના-ચાંદીના દાગીના કુલ હર્િંિત રૂમપયા
૧,૨૧,૫૦૦/- િતાની ચોરી ર્રી લઇ ગયા છે .આ ગુનાની તપાસ હે.ર્ો.શ્રી ર્રણમસિંહ રાિમસિંહ ચલાવે છે .

આત્મહત્યા :-

સમાચાર યાદી નં.૧૦૩૦/૧૮

ઓઢવ : મવશાલ પ્રર્ાશભાઇ િરાઠી (ઉ.વ.૨૧)(રહે, વ ંદાવનપાર્ક સોસાયટી આહદનાથનગર ઓઢવ)
તા.૩૦/૫/૧૮ બપોરના ૨/૩૦ વાગ્યાના સુિારે અગમ્ય ર્ારણસર પોતાના ઘરે પોતાની જાતે ઝેરી દવા
પી લેતા, સારવાર અથે તેિને મસમવલ હોક્સ્પટલ લાવતા ફરજ પરના ડોક્ટર શ્રી એ તેિને મત જાહેર
ર્યાક હતા. આ અંગે ઓઢવ પોલીસે અર્સ્િાત િોત નોંધી આ અંગેની તપાસ હે.ર્ો.શ્રી જીતેન્દ્રકુિાર
આત્િારાિ ચલાવે છે .
અમરાઇવાડી : નીશા ડો/ઓ શ્યાિબહાદુર થાપા (ઉ.વ.૧૭)(રહે,રાવનો વંડો, પોસ્ટ ઓફીસ સાિે
અિરાઇવાડી) એ અગમ્ય ર્ારણસર તા.૩૦/૫/૧૮ ના ર્લાર્ ૧૦/૩૦ થી ૧૧/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન
પોતાના ઘરે પંખા સાથે દુપટ્ટો બાંધી ગળે ફાંસો ખાઇ આત્િહત્યા ર્રી હતી. આ અંગે અિરાઇવાડી પોલીસે
અર્સ્િાત િોત નોંધી આ અંગેની તપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એન.એસ.પરિાર ચલાવે છે .

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