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

તા.૨૨/૦૯/૨૦૧૮ શનિવાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
િશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી િં.૧૮૪૭/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૫૬ ર્ેસ ર્રી, ૫૩ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૧૭૦ લીટર
દે શી દારૂ, ૯ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૧૪૪ ક્વાટક ર ઈંગ્લીશ દારૂ અને ૨ સ્કૂટર ર્બજે ર્યાક હિા. િેિજ જુગાર
ધારા હેઠળ ૨ ર્ેસ ર્રી ૧૧ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૨૩,૧૫૦/- અને જુગારના સાધનો ર્બજે
ર્યાક હિા.

તકેદારીિા પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી િં.૧૮૪૮/૧૮

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 ૩ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૧ વ્યક્ક્િની
અટર્ાયિ ર્રી હિી.

છે તરપીંડીિી ફરીયાદાઃ-

સમાચાર યાદી િં.૧૮૪૯/૧૮

સોલા હાઇકોર્ટ ાઃ ઉત્ર્ર્કભાઇ દદલીપભાઇ પટેલ (રહે, શુભલાભ સોસાયટી બેન્ર્ ઓફ બરોડા પાછળ સિાધાર
સર્ક લ પાસે થલિેજ) એ િા.૨૧/૦૯/૧૮ નારોજ સોલા હાઇર્ોટક પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી
છે ર્ે િા.૨૨/૦૭/૨૦૧૮ થી આજદીન સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન ઉત્ર્ર્કભાઇની “જલારાિ પ્રોજેર્ટસ
પ્રા.લી” નાિની ર્ંપની (ઓદફસ: ૪૦૧ મવઠ્ઠલવીલા સિાધાર સર્ક લ પાસે સોલા રોડ) ખાિે આરોપી (૧)
અંશુલ વમસષ્ઠ (ડાયરે ર્ટર: િે.સેટનક પ્રીફેબ ઇન્ડીયા પ્રા.લી ધાર, િધ્યપ્રદે શ) અને (૨) લોર્ેન્રમસિંહ કુશવાહ
એન્ીનીયર િે.સેટનક પ્રીફેબ ઇન્ડીયા પ્રા.લી.ધાર,િધ્યપ્રદે શ) િથા પમિિ રે લ્વેના અમધર્ારી/િાણસો િથા
અન્યોએ ભેગા િળી િેઓની ર્ંપની િે.સેટનક પ્રીફેબ ઇન્ડીયા પ્રા.લી RDSO એપ્રુવ નદહ હોવા છિાં એપપ્રુવ
છે િેવ ુ ખોટુ સટીદફર્ેટ બનાવી, ઉત્ર્ર્કભાઇની ર્ંપની પાસેથી રે લ્વેનો બ્રીજ બનાવવા સારૂ લોંખડના ગડક ર
બનાવવાનો ર્ોન્ટ્રાર્ટ ર્રી, ર્ંપની પાસેથી રૂમપયા ૭૬,૦૦,૦૦૦/- આરોપીઓએ પોિાના બેન્ર્ એર્ાઉન્ટિાં
ટ્રાન્સફર ર્રાવી મવિાઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે .આ ગુનાની િપાસ પોસઇશ્રી ડી.આર.રાઠોડ ચલાવે છે .

ઘરફોડાઃ-

સમાચાર યાદી િં.૧૮૫૦/૧૮

સેર્ેલાઇર્ાઃ ભાવીનભાઇ હર્કદભાઇ ઠક્કર (રહે.સુિેરૂ બંગ્લોઝ રાજ્સુયાક બંગ્લોઝ સાિે રાિદે વનગર
સેટેલાઇટ) એ િા.૨૧/૯/૧૮ નારોજ સેટેલાઇટ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે
િા.૧૭/૦૯/૧૮ ર્લાર્ ૧૦/૦૦ થી રાિના ૧૧/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના િર્ાનના દરવાજાનુ ં િાળુ
િોડી, અજાણી વ્યક્ક્િ ઘરિાં પ્રવેશ ર્રી, મિજોરીિાંથી સોનાના દાગીના અને મસક્કા િળી કુલ રૂમપયા
૧,૯૮,૦૦૦/- િત્તાની ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે .આ ગુનાની િપાસ પોસઇશ્રી ડી.ર્ે.ગિારા ચલાવે છે .
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એલીસબ્રીજાઃ સિીરભાર અનીલભાઈ પાખલીવાલા (રહે. બંગલા નંબર-૬, શુભિ નવયુગ સોસાયટી
એસ.બી.આઈ ઝોનલ ઓફીસની ગલીિા આંબાવાડી એલીસબ્રીજ) એ િા.૨૧/૯/૧૮ નારોજ એલીસબ્રીજ
પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૧૦/૦૯/૧૮ સાંજના ૬/૩૦ થી િા.૨૧/૦૯/૧૮ ર્લાર્
૧૧/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના િર્ાનના દરવાજાનુ ં િાળુ િોડી, અજાણી વ્યક્ક્િ ઘરિાં પ્રવેશ ર્રી,
રોર્ડ રૂમપયા ૮૦,૦૦૦/- અને એર્ દહરાની બુટ્ટી દર્િિ રૂમપયા ૨૦,૦૦૦/- િળી કુલ રૂમપયા ૧,૦૦,૦૦૦/િિાની િેિજ સિીરભાઇના િાસી જ્યોત્સનાબહેનનો અસલ અિેરીર્ન પાસપોટક , ર્ેટલાર્ ડોલર િથા
ક્રેડીટ ર્ાડક , અિેરીર્ન દે શનુ ડ્ાંઈવીંગ લાયસન્સ ચોરી ર્રી લઈ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
એ.પી.જેબલીયા ચલાવે છે .

ચોથા માળે થી પડી જતા મ ૃત્ુાઃ-

સમાચાર યાદી િં.૧૮૫૧/૧૮

નિકોલાઃ મનર્ોલ સુપ્રેયા ટુ હોટલ સાિે દરિંગ રોડ ર્સ્તુરી પ્રાઇડ નવી બનિી સાઇટ ઉપર રહેિા અને ર્ડીયા
ર્ાિ ર્રિા બર્ાભાઇ છનાભાઇ નાયર્ (ઉ.વ.૩૫) િા.૨૧/૯/૧૮ સાજના ૬/૩૦ વાગ્યાના સુિારે ચોથા
િાળે ર્ાિ ર્રિા હિા ત્યારે ચોથા િાળે થી પટર્ાઈ જિા ગંભીર ઈજાઓ થિા સારવાર િાટે મનર્ોલ
ખોડીયાર હોસ્પીટલ લઈ જિા ફરજ પરના ડૉશ્રીએ મ ૃિ જાહેર ર્યાક હિા. આ અંગે મનર્ોલ પોલીસે
અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી રાવીભાઇ રુિાી ચલાવે છે .

દાઝી જતા મતૃ ્ાઃુ -

સમાચાર યાદી િં.૧૮૫૨/૧૮

કાગડાપીઠાઃ નાથીબહેન વાલીભાઇ શીણોલ (ઉ.વ.૯૦) (રહે. ભારિનગર ચોયાકસીની ચાલી છીપા
ર્બ્રસ્િાન સાિે ગીિા િંદીર રોડ) િા.૨૧/૯/૧૮ ર્લાર્ ૧૨/૩૦ વાગ્યાના સુિારે પોિાના ઘરે દીવો
ર્રિા હિા ત્યારે પહેરેલ ર્પડાને દીવાની ઝાળ લાગિા દાઝી જિા િેિનુ મ ૃત્યુ મનપજયુ ં હતુ. આ અંગે
ર્ાગડાપીઠ પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી વી.એલ.વાઘેલા ચલાવે છે .

આતમહતયાાઃ-

સમાચાર યાદી િં.૧૮૫૩/૧૮

શાહીબાગાઃ ઓિપ્રર્ાશ રાિચંરભાઇ સોનગરા (ઉ.વ.૫૫) (રહે. સાંર્ડી ગલી નવા અસારવા) એ અગમ્ય
ર્ારણસર િા.૨૧/૯/૧૮ સાજના ૬/૩૦ વાગ્યાના સુિારે પોિાના ઘરે ગળે ફાસો ખાઈ આત્િહત્યા ર્રી
હિી. આ અંગે શાહીબાગ પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ િ.સ.ઈ.શ્રી અશોર્ભાઇ ચલાવે
છે .

સરદારિગરાઃ સુમનલભાઇ રિેશભાઇ ચૌહાણ (ઉ.વ.૪૦) (રહે. ફદે લીવાસ આઝાદ ચોર્ પાસે સૈજપુર) એ
અગમ્ય ર્ારણસર િા.૨૧/૯/૧૮ સાજના ૭/૧૦ વાગ્યાના સુિારે પોિાના ઘરે એસીડ પી લીધુ હતુ.
સારવાર િાટે સીવીલ હોસ્પીટલ લઈ જિા સારવાર દરમ્યાન િેન ુ મ ૃત્યુ મનપજયુ ં હતુ. આ અંગે
સરદારનગર પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી જયેન્રમસિંહ લાલમસિંહ ચલાવે છે .

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