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

ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૦૨/૦૭/૨૦૧૮ સોમવાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૨૪૮/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૧૩૭ ર્ેસ ર્રી, ૧૧૬ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૫૮૩
લીટર દે શી દારૂ, ૧૧૪ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૨૫ ર્વૉટર ઇંગ્લીશ દારૂ, ૦૧ રીક્ષા અને ૦૧ સ્કુટર ર્બજે ર્ર્ુક
હતુ. િેિજ જુગારધારા હેઠળ ૦૯ ર્ેસ ર્રી ૪૯ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૭૦,૫૦૦/- અને જુગારના
સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૨૪૯/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૩૩૭ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી.૯૩ મુજબ ૨૦ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૦૨
વ્યક્ક્િની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

વવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :-

સમાચાર યાદી નં.૧૨૫૦ /૧૮

ુ રાત યવુ નવવસિટીાઃ દદલીપભાઇ પરષોિિભાઇ ર્ાનાણી (ઉ.વ.૫૦) (રહે. સેટેલાઇટ એપાટક િેન્ટ ર્ાિેશ્વર
ગજ
સ્કુલ સાિે જોધપુર ચાર રસ્િા સેટેલાઇટ) એ િા.૦૧/૦૭/૧૮ નારોજ ગુજરાિ ર્ુમનવમસિટી પોલીસ સ્ટેશન
ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે િા.૧૧/૬/૧૮ થી િા.૨૮/૬/૧૮ સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન ગુલબાઇ ટેર્રા
અર્ુદ
ક ા એપાટક િેન્ટ, પાસપોટક ઓફીસ પાસે િે.ર્ેમ્બે એરોિેટીક્સ, ડી/૪ ખાિે દદલીપભાઇ ર્ાનાણીની
ઓફીસના ર્ોમ્્ર્ુટરિાં ઇ-િેઇલ એડ્રેસ ઉપર ર્ોઇ અજાણી વ્યક્ક્િએ િરુણભાઇ શાહના ઇ-િેઇલ એડ્રેસને
િળતુ ઇ-િેઇલ એડ્રેસ accountsrawji.in@mail.com નુ બોગસ આઇ.ડી. બનાવી. જે આઇ.ડી. આધારે
િરુણભાઇ શાહની EAGLE WINGS ENTERPRISES LLP ના નાિથી રર્િની ઉઘરાણી ર્રિો િેસેજ ર્રી
બેંર્ ડીટેલ્સ બદલીને રૂમપયા ૫,૯૩,૩૬૮/- િેળવી લઇ છે િરપીંડી અને મવશ્વાસઘાિ ર્યો છે . આ ગુનાની
િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી વી.એન.ચૌધરી ચલાવે છે .
ઓઢવાઃ લક્ષ્િણભાઇ મવરસીંહભાઇ કુશ્વાહ (ઉ.વ.૩૦) (રહે. ગીરીકુંજ મવભાગ-૦૧ િહાર્ાળી િંદદર પાસે
િાત ૃછયા સ્કુલ રોડ રાજેન્રપાર્ક રોડ ઓઢવ) એ િા.૦૧/૦૭/૧૮ નારોજ ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે
ફરીયાદ નોધાવી છે સને ૨૦૧૬ થી િાહે જુલાઇ ૨૦૧૭ સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન આરોપી (૧)
ગૌરીશંર્ર ગૌડ (રહે. ત્રીર્િલાલ ભોગીલાલની ચાલી અજીિિીલ પાસે રખખયાલ) (૨) રાિરાજ શિાક
(રહે. ભીલવાડા અિદાવાદ) અને (૩) પ્રિોદ મવશ્વર્િાક (રહે. ગુરુરારા પાસે ઓઢવ) એ ભેગા િળી ઓઢવ
સાગર ર્ેિીર્લ પાછળ સીંગરવા ગાિની સવે નં ૨૫ વાળી જિીનિાં ગૌરીનંદન ડેવલોપસક નાિથી ૧૧૯
્લોટની સ્ર્ીિ મુર્ી સસ્િાિાં ્લોટ આપવાની લાલચ આપી ગ્રાહર્ો પાસેથી કુલ રૂમપયા ૧,૦૩,૨૯,૦૦૦/િેળવી લઈ ્લોટ નહી આપી છે િરપીંડી અને મવશ્વાસઘાિ ર્યો છે . આ ગુનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી
આર.જી.જાડેજા ચલાવે છે .
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ઘરફોડ ચોરી :-

સમાચાર યાદી નં.૧૨૫૧ /૧૮

રામોલાઃ મુર્ેશભાઇ ડાહ્યાભાઇ પંચાલ (રહે. રાિેશ્વર પાર્ક સોસાયટી ર્ાર્ા ભાજીપાઉ પાછળ રાિેશ્વર પાર્ક )
એ રાિોલ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૧/૭/૧૮ ર્લાર્ ૨/૩૦ થી ૭/૦૦ વાગ્યા
દરમ્યાન પોિાના િર્ાનના દરવાજાનુ િાળુ િોડી અજાણી વ્યક્ક્િ ઘરિાં પ્રવેશ ર્રી સોનાની ચેઇન દર્િિ
રૂમપયા ૨૦,૦૦૦/-, સોનાની મવટી નંગ-૨ દર્િિ રૂમપયા ૪૫,૦૦૦/-, જુના રાણી છાપ મસક્કા નંગ-૧૫
દર્િિ રૂમપયા ૧૫,૦૦૦/-, ચાંદીના મસક્કા દર્િિ રૂમપયા ૮૦૦૦/- અને રોર્ડ રૂમપયા ૧૧,૫૦૦/- િળી
કુલ રૂમપયા ૯૯,૫૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઈ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એ.ઓ.ભરવાડ
ચલાવે છે .

આત્મહત્યા :-

સમાચાર યાદી નં.૧૨૫૨/૧૮

રીવરફન્ટ ઇસ્ટાઃ ઉિેશ બાર્ુભાઇ ઓડ (ઉ.વ.૨૧) (રહે. જુના વાડજ બસ સ્ટેશન પાછળ ઓડનો ટેર્રો)
એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૧/૭/૧૮ સાંજના ૫/૦૦ વાગ્યા પહેલા દધીચી ખિજ નીચે રીવરફન્ટ વોર્ વે
િા ઇલેર્દટ્રર્ પોલ નજીર્ નદીિાં પડી આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે રીવરફન્ટ ઇસ્ટ પોલીસે અર્સ્િાિ
િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી િોિીભાઇ િળજાભાઇ ચલાવે છે .

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