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

ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૧૧/૦૮/૨૦૧૮ શનિવાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
િશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી િં.૧૫૪૧/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૪૦ ર્ેસ ર્રી, ૪૧ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૨૦૩ લીટર
દે શી દારૂ, ૧૧૪૬ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૩૬૧ ક્વૉટર ઇંગ્લીશ દારૂ, ૨૦ બબયર ટીન અને ૧ રીક્ષા ર્બજે
ર્રી હિી. િેિજ જુગાર ધારા હેઠળ ૦૧ ર્ેસ ર્રી ૦૭ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૨૬,૭૨૦/- અને
જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીિા પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી િં.૧૫૪૨/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૫૭ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી.૯૩ મુજબ ૦૮ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૦૧
વ્યક્ક્િની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

નવશ્વાસઘાત અિે છે તરપીંડી :-

સમાચાર યાદી િં.૧૫૪૩/૧૮

વટવા : ર્િલમસિંહ અટલબબહારી ર્ટારીયા ઉ.વ.૨૯ રહે,સમવિાનગર આશાપુરી રે સીડેન્સી સાિે વટવા)
એ િા.૯/૮/૧૮ નારોજ વટવા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૫/૪/૧૮ ના ર્લાર્
૯/૦૦ વાગ્યાના સુિારે આરોપી ધિેન્ર ભીખાભાઇ મવઠ્ઠલાપરા (રહે, કુશ-૦૨ અયોધ્યા એપાટક િેન્ટ ગાિડી
રોડ વટવા) એ વટવા િંથન ટેનાિેન્ટ િહાલક્ષ્િી િળાવ ખાિેથી રૂમપયા ૧૦૦૦/- ભાડા પેટે નક્કી ર્રી
ર્િલમસિંહની ટોયટો ર્ંપની ની ફોર વ્હીલ ગાડી નંબર જીજે.૧૮.એ.એક્સ.૨૭૧૫ કર્િંિિ રૂમપયા
૬,૧૬,૦૦૦/- લઇ જઇ પરિ નહીં ર્રી, ર્િલમસિંહ સાથે મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગુનાની
િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એસ.પી.ગોકહલ ચલાવે છે .

લટ
ં ુ િી ફરીયાદ :-

સમાચાર યાદી િં.૧૫૪૪/૧૮

માધવપરુ ા : જિીનભાઇ સ/ઓ ભરિભાઇ પંચાલ (ઉ.વ.૨૫)(રહે,ભક્ક્િનગર આઇ.ઓ.સી રોડ ચાંદખેડા)
એ િાધવપુરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૧૧/૮/૧૮ સવારના ૫/૩૦ થી ૬/૦૦
ુ રે લ્વે સ્ટેશન થી ઓટોકરક્ષાિાં
સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન જિીનભાઇને ચાંદખેડા જવાનુ હોઇ ર્ાલુપર
બેસી નિસ્િે સર્ક લ પાસે બ્રીજની નીચે, મુસાસુહા ર્બ્રસ્િાનની બાજુિાં રોડની સાઇડિાં રીક્ષા ચાલર્ે રીક્ષા
ઉભી રાખી, કરક્ષાનો ચાલર્ િથા િેિા બેસેલ અન્ય બે અજાણ્યા ઇસિો (િિાિ ૨૫ થી ૩૦ વર્ક આશરાના)
ભેગાિળી જિીનભાઇ ને ચાકુ બિાવીને િેિનો િોબાઇલ ફોન કર્િંિિ રૂમપયા ૨૫,૦૦૦/- અને િેિની
પાસેની બેગ ર્ે જેિા જીઓ ર્ંપનીનુ ં ડોગલ, સીિર્ાડક , પેનડ્રાઇવ, ઓટીજી ર્ેબલ, આધારર્ાડક િથા રોર્ડ
રૂમપયા ૫૦૦/- અને ત્રણ જોડી ર્પડા મુર્ેલ હિા િેની લુટં ર્રી, જિીનભાઇને રીક્ષાિાંથી નીચે ઉિારી
ત્રણેય ઇસિો નાસી ગયા હિા. આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એ.એન.દે સાઇ ચલાવે છે .
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સોિાિી ચેઈિ ખેચી તોડી લઈ ગયા:-

સમાચાર યાદી િં.૧૫૪૫/૧૮

પાલડી : િસ્લમિ મુર્જા
કુ
જરીવાલા (રહે,અલીફ એપાટક િેન્ટ ફીરદોશ ફલેટની બાજુિાં ખાનપુર)
િા.૯/૮/૧૮ બપોરના ૩/૨૦ વાગ્યાના સુિારે પાલડી શાલીિાર ર્ોમ્્લેક્ક્ષ સાિે પેંટાગોન િલીન
આગળ રોડ ઉપર થી પસાર થઇ રહ્યા હિા ત્યારે એર્ િોટર સાયર્લ ઉપર આવેલ બે પુરૂર્ િસ્લમિ ના
ગળાિાંથી સોનાની ચેઈન કર્િિ રૂમપયા ૨૫,૦૦૦/- ખેચી િોડી લઈ નાસી ગયા હિા. આ અંગેની
ફરીયાદ િસ્લમિ જરીવાલાએ િા.૧૦/૮/૧૮ નારોજ પાલડી પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની
િપાસ િ.સ.ઇ.શ્રી કદનેશભાઈ વાલજીભાઈ ચલાવે છે .

એલીસબ્રીજ : કૃપાબહેન w/o જયકુિાર મત્રવેદી (ઉ.વ.૩૯)(રહે.ર્લા રે સીડેન્સી રે ડીયો િીચી ટાવર પાસે
સેટેલાઇટ) િા.૫/૮/૧૮ રાિના ૧૦/૪૫ વાગ્યાના સુિારે લો-ગાડક ન બી.આર.ટી.એસ. બસ સ્ટેન્ડની પાસે
ફેન્ડસ મવલા બબલ્ડીંગની સાિે રોડ ઉપર થી પસાર થઇ રહ્યા હિા ત્યારે િોટર સાયર્લ ઉપર આવેલ
પુરૂર્ કૃપાબહેનના ગળાિાંથી સોનાની ચેઈન કર્િિ રૂમપયા ૫૦,૦૦૦/- ખેચી િોડી લઈ નાસી ગયો હિો.
આ અંગેની ફરીયાદ કૃપાબહેન મત્રવેદી એ િા.૧૦/૮/૧૮ નારોજ એલીસબ્રીજ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે
નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી પી.ડી.પરિાર ચલાવે છે .

ઘાટલોડીયા : વસંિીબેન બળદે વભાઇ સાદરીયા (ઉ.વ.૫૬)(રહે,સ્વાિી અખંડાનંદ સોસાયટી, િધુવદંૃ
સોસાયટી ની બાજુિા નીલર્ંઠ િહાદે વ રોડ ઘાટલોડીયા) િા.૧૦/૮/૧૮ ના ર્લાર્ ૯/૧૫ વાગ્યાના
સુિારે પોિાની સોસાયટી નજીર્થી પસાર થઇ રહ્યા હિા ત્યારે એક્ટીવા ઉપર આવેલ પુરૂર્ વસંિીબહેનના
ગળાિાંથી સોનાની ચેઈન કર્િિ રૂમપયા ૩૦,૦૦૦/- ખેચી િોડી લઈ નાસી ગયો હિો. આ અંગેની
ફરીયાદ વસંિીબહેન સાદરીયા એ ઘાટલોડીયા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી એિ.એન.પરિાર ચલાવે છે .

આત્મહત્યા :-

સમાચાર યાદી િં.૧૫૪૬/૧૮

શહેરકોટડા : કફરોજા ડો/ઓ નાસીરભાઇ ઘાંચી (ઉ.વ.૧૭)(રહે,જાલિપુરી ની ચાલી ડી/૨૨ દવાખાના
ની સાિે સરસપુર) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૧૦/૮/૧૮ સાંજના ૭/૪૫ વાગ્યા પહેલા ર્ોઇપણ સિયે
પોિાના ઘરે લોખંડ ની એંગલ સાથે દુપટ્ટો બાંધી ગળે ફાંસો ખાઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે શહેરર્ોટડા
પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી હિીરભાઇ અળશીભાઇ ચલાવે છે .

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

2

