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

તા.૧૬/૦૯/૨૦૧૮ રવિિાર
અમદાિાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૮૦૪/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૭૨ ર્ેસ ર્રી, ૬૬ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૧૮૬ લીટર
દે શી દારૂ, ૩૫૪ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૧ રરક્ષા અને ૩ સ્કૂટર ર્બજે ર્યાક હિા. િેિજ જુગાર ધારા હેઠળ ૮
ર્ેસ ર્રી ૪૩ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૭૮,૫૬૦/- અને જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૮૦૫/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૫૨ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી િેિજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૬ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૪
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

વિશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડીની ફરીયાદાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૮૦૬/૧૮

નિરં ગપરુ ા : િનોજભાઇ હરરનારાયણમસિંહ અગ્રવાલ (રહે,મવજયિાગક બ્રીજ દુર્ાનની સાિે, આદશકનગર,
િા.જયપુર જી.જયપુર રાજસ્થાન) એ િા.૧૫/૦૯/૨૦૧૮ નારોજ નવરં ગપુરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે
ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે આશરે દશ રદવસ પહેલા થી આજદીન સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન આરોપી
પ્રર્ાશ પટેલ એ નવરં ગપુરા સી.જી.રોડ ૧૦૪ ગોલ્ડ સૌર્, પરખ ઇન્ટરનેશનલ જેન ટેસ્ટીંગ લેબોરે ટ્રી
ખાિેથી િનોજભાઇ પાસેથી જેમ્સ (રાસીરત્ન) નીલિ નંગ-૮, પોખરાજ નંગ-૪, પન્ના નંગ-૫, મુગ
ં ા(ર્ોરલ)
નંગ-૪ જેની કુલ રર્િંિિ રૂપીયા ૧,૦૦,૦૦૦/- ખરીદવાનો પાર્ો મવશ્વાસ અપાવી, િનોજભાઇની જાણ
બહાર લઈ જઈ, િનોજભાઇ સાથે મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
વી.એ.પરિાર ચલાવે છે .

ઘરફોડાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૮૦૭/૧૮

સરદારનગર : મુર્ેશભાઇ સેવર્રાિ િનસાણી (રહે.જયભવાની ર્ોલોની આદશક સ્કુલ સાિે કુબેરનગર
સરદારનગર) એ સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૧૫/૦૯/૧૮ ના ર્લાર્
૬/૦૦ થી ૭/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન અજાણી વ્યક્ક્િ પોિાના ઘરિાં પ્રવેશ ર્રી, રૂિના ટેબલ ઉપર મુર્ેલ
વીવો-૯ િોબાઇલ ફોન રર્િિ રૂમપયા ૨૦,૦૦૦/- િથા રોર્ડ રૂમપયા ૨૦,૦૦૦/- િેિજ પોિાના ભત્રીજા
િયુરકુિાર િંછાણી નો િોબાઇલ ફોન રર્િંિિ રૂમપયા ૧૮,૦૦૦/- િળી કુલ રૂમપયા ૫૮,૦૦૦/- િિાની
ચોઈ ર્રી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી િહેન્રમસહ અજુ કનમસહ ચલાવે છે .
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ચોરી :-

સમાચાર યાદી નં.૧૮૦૮/૧૮

સોલા હાઇકોર્ટ : ગૌરવ દે વીંદર શાસ્ત્રી (રહે, મનત્યાનંદ એપાટક િેંટ ભાઇર્ાર્ાનગર થલિેજ) એ
િા.૧૫/૯/૧૮ નારોજ સોલા હાઇર્ોટક પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૧૧/૦૯/૨૦૧૮
ના ર્લાર્ ૦૦/૩૦ થી સવારના ૭/૩૦ દરમ્યાન પોિાના િર્ાનિાં અજાણી વ્યક્ક્િ પ્રવેશ ર્રી,
બેડરૂિિાંથી એપલ ર્ંપનીનો આઇફોન-૭ િોબાઇલ ફોન રર્િિ રૂમપયા ૪૫,૦૦૦/-, નોર્ીયા ર્ંપનીનો
ૂ સ્પીર્ર રર્િિ રૂમપયા ૧૫,૦૦૦/- િળી કુલ રૂમપયા
િોબાઇલ ફોન રર્િિ રૂમપયા ૧,૦૦૦/- િથા બ્લુટથ
૬૧,૦૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ડી.આર.ગઢવી ચલાવે છે .

સાબરમતી : આગિભાઇ િીિેષકુિાર જૈન (રહે,હીરાજૈન સોસાયટી સાબરિિી ર્ોલેજ પાસે સાબરિિી)
એ સાબરિિી પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૧૩/૦૯/૨૦૧૮ બપોરના ૨/૦૦ થી
૨/૪૫ દરમ્યાન પોિાના િર્ાનના ખુલ્લા દરવાજાથી અજાણી વ્યક્ક્િ પ્રવેશ ર્રી, સોનાના હીરાજડીિ
પાટલા નંગ-૨ રર્િંિિ રૂપીયા ૨,૯૧,૦૦૦/-, ચાંદીની ચિચી નંગ-૨ રર્િંિિ રૂપીયા ૪,૦૦૦/- અને રોર્ડ
રૂપીયા ૧૦૫૦/- િેિજ આધારર્ાડક , ચુટં ણીર્ાડક િળી કુલ રૂમપયા ૨,૯૬,૦૫૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઇ
ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી અરવીંદભાઇ િાનાભાઇ ચલાવે છે .

અપમતૃ ્ાઃુ -

સમાચાર યાદી નં.૧૮૦૯/૧૮

વનકોલાઃ અતુલકુિાર શ્યાિકુિાર િીવારી (રહે.ઓઢવ પશુપમિનાથના િંરદર પાછળ િલાવડી પાસે
ઓઢવ) િા.૧૪/૯/૧૮ સાજના ૭/૦૦ વાગ્યાના સુિારે ર્ઠવાડા જી.આઇ.ડી.સી ચામુડં ા ઇન્ટસ્ટ્રીઝ
ફેર્ટરીિાં ગેસના બાટલાથી લોખંડની પ્લેટો ર્ાપિા હિા ત્યારે ગેસના બાટલાની પાઇપ ફાટી જિા દાઝી
ગયા હિા. સારવાર િાટે સીવીલ હોસ્પીટલિાં દાખલ ર્રવાિાં આવ્યા હિા. જયાં સારવાર દરમ્યાન
િા.૧૫/૦૯/૧૮ ર્લાર્ ૮/૩૦ વાગે િેિનુ ં મ ૃત્યુ મનપજયુ ં હતુ. આ અંગે મનર્ોલ પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ
નોધી આ અંગેની િપાસ હે.ર્ો.ચીિનમસહ ગુલાબમસહ ચલાવે છે .

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