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

તા.૧૦/૦૯/૨૦૧૮ સોમવાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૭૫૯/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૪૬ ર્ેસ ર્રી, ૪૩ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૨૨૫ લીટર
દે શી દારૂ, ૧૪૯ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૨૨૦ ક્વાટક ર ઈંગ્લીશ દારૂ, ૧૦૦ બબયર ટીન, ૧ સ્કૂટર અને ૧ િોટર
સાયર્લ ર્બજે ર્ર્યક હતય. િેિજ જયગાર ધારા હેઠળ ૪ ર્ેસ ર્રી ૧૮ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા
૧૮૪૪૦/- અને જયગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૭૬૦/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મયજબ કયલ
૯૧ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી િેિજ પ્રોહી ૯૩ મયજબ ૫ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૧ વ્યક્ક્િની
અટર્ાયિ ર્રી હિી.

વવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :-

સમાચાર યાદી નં.૧૭૬૧/૧૮

ચાંદખેડાાઃ ઉત્તિભાઇ અરમવિંદભાઇ પારે ખ (રહે. સેત ય એિરલ્ડ િોટેરા) એ િા.૯/૯/૧૮ નારોજ ચાંદખેડા
પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િાહે જાન્ર્યઆરી ૨૦૧૭ થી િા.૩૧/૩/૧૮ સયધીના સિયગાળા
દરમ્યાન આરોપી જયેન્રભાઇ ઉફે સયખાભાઇ નટવરભાઇ પંચાલ (રહે. કૃપા રે સીડન્સી બળીયાદે વ િંદદર
સાિે િોટેરા) એ ઉત્તિભાઇ પારે ખને અિેરીર્ા જવાની િથા ગ્રીનર્ાડક ર્ાઢી આપવાની લાલચ આપી
ઉત્તિભાઇ પારે ખના િથા અન્યના ખાિાિાથી રૂમપયા ૨૦,૨૫,૦૦૦/- લઈ આજદીન સયધી મવદે શ જવાની
ફાઇલ ર્ે ગ્રીનર્ાડક નહી બનાવી આપી મવદે શ ન્ર્ય જસી પદરવાર સાથે ભાગી જઇ મવશ્વાસઘાિ અને
છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ડી.એસ.ડાભી ચલાવે છે .

ઘરફોડાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૭૬૨/૧૮

ઘાટલોડીયાાઃ શશાંર્ િહેંરમસિંગ રોહડીયા (રહે. બ્રીજગંગા રે સીડેન્સી સેલરાજ બંગ્લોઝ રાિદે વનગર
સેટેલાઇટ) એ ઘાટલોડીયા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૮/૯/૧૮ રાિના ૯/૩૦ થી
િા.૯/૯/૧૮ ર્લાર્ ૧૦/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન િેગાન્સ ર્ોમ્પલેક્ષિા આવેલ સેિસંગ સ્િાટક ર્ેફે
આર.ચાણક્ય એન્ટર પ્રાઇઝ નાિની દયર્ાનનય શટર ઉંચય ર્રી અજાણી વ્યક્ક્િ દયર્ાનિાંથી િોબાઇલ ફોન
નંગ-૪૪,લેપટોપ નંગ-૧,ટેબલેટ નંગ-૪, હેડફોન નંગ-૧, અને જે.બી.એલ.ર્ંપનીનય ં હેડફોન નંગ-૧ િળી
કયલ રૂમપયા ૧૨,૯૮,૪૬૪/- િત્તાની ચોરી ર્રી લઇ ગઈ છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
આર.એન.પ્રસાદ ચલાવે છે .
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સેટેલાઇટાઃ દર્િંજલભાઇ ધનવંિરાય િાિિોરા (રહે. ટાગોરપાર્ક સોસોયાટી નહેરૂનગર સર્ક લ પાસે
સેટેલાઇટ) એ સેટેલાઇટ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૭/૯/૧૮ રાિના ૧૧/૧૫ થી
િા.૯/૯/૧૮ ર્લાર્ ૭/૪૫ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના િર્ાનનય િાળુ િોડી અજાણી વ્યક્ક્િ ઘરિાં પ્રવેશ
ર્રી સોનાની દાગીના િથા રોર્ડ રૂમપયા િથા મવદે શી ડોલર િળી કયલ દર્િિ રૂમપયા ૧,૮૦,૦૦૦/િત્તાની ચોરી ર્રી લઇ ગઈ છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એ.જી.પરિાર ચલાવે છે .

રામોલાઃ પ્રિોદભાઇ નટવરભાઇ વાઘેલા (રહે. પયષ્પમવહાર ડયપ્લેક્ષ અદાણી સર્ક લ સાિે રાિોલ રીંગ રોડ)
એ રાિોલ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૮/૯/૧૮ બપોરના ૩/૦૦ થી િા.૯/૯/૧૮
બપોરના ૨/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના િર્ાનની બારીની ગ્રીલ િોડી અજાણી વ્યક્ક્િ ઘરિાં પ્રવેશ
ર્રી ચાંદીની પાયલ દર્િિ રૂમપયા ૧૫,૦૦૦/- અને રોર્ડ રૂમપયા ૭૦,૦૦૦/- િળી કયલ રૂમપયા
૮૫,૦૦૦/- િત્તાની ચોરી ર્રી લઇ ગઈ છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી વી.બી.વાઘેલા ચલાવે છે .

ચોરી :-

સમાચાર યાદી નં.૧૭૬૩/૧૮

ઇસનપરુ ાઃ દદવ્યેશભાઇ દદનેશભાઇ ભાવસાર (ઉ.વ.૨૦) (રહે. શક્ક્િનગર સોસાબોઊ લાલ બંગલા પાછળ
ગોમવિંદવાડી ઇસનપયર) એ િા.૯/૯/૧૮ નારોજ ઇસનપયર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે
િા.૩/૯/૧૮ રાિના ૧૦/૦૦ થી િા.૪/૯/૧૮ ર્લાર્ ૫/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન ઇસનપયર શક્ક્િનગર
સોસાયટીના નાર્ે પાર્ક ર્રે લ પોિાના સ્કૂટરની ડેર્ી ખોલી ડેર્ીિાંથી રોર્ડ રૂમપયા ૩૫,૦૦૦/- િેિજ જરૂરી
ર્ાગળોની અજાણી વ્યક્ક્િ ચોરી ર્રી લઇ ગઈ છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી વાય.જી.િાથયર્ીયા
ચલાવે છે .

આત્મહત્યાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૭૬૪/૧૮

નરોડાાઃ ભારિીબહેન ભયદરભાઇ િર્વાણા (રહે.એચ.એિ.િાન્સયરીની ચાલી હદરઓિ ડેરીની સાિે સયિરના
ર્ારખાના નરોડા) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૯/૯/૧૮ સવારના ૧૧/૪૫ વાગ્યાના સયિારે પોિાના ઘરે
લોખંડની પાઈપ સાથે નાયલોનનો પટ્ટો બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે નરોડા
પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ િ.સ.ઇ.શ્રી યોગેશભાઇ સેમ્ર્યલભાઇ ચલાવે છે .

ગોમતીપરુ ાઃ બચરાગભાઇ િનોજભાઇ સોલંર્ી (ઉ.વ.૨૮) (રહે.ર્ેશાબલ્લયની ચાલી નગરી િીલ સાિે
ગોિિીપયર) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૮/૯/૧૮ રાિના ૮/૦૦ વાગ્યાના સયિારે પોિાના ઘરે ગળે ફાસો
ખાઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે ગોિિીપયર પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી ર્ે.એિ.ચૌધરી ચલાવે છે .
નાયબ પોલીસ ર્મિશનર,
ર્ંટ્રોલરૂિ, અ’વાદ શહેર.
પોલીસ ર્મિશનર વિી.
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