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

તા.૦૧/૧૧/૨૦૧૮ ગરૂુ વાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૧૩૫/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૪૧ ર્ેસ ર્રી, ૩૮ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૩૪૨ લીટર
દે શી દારૂ, ૧ રરક્ષા અને ૦૧ ર્ાર ર્બજે ર્રી હિી. િેિજ જુગાર ધારા હેઠળ ૦૨ ર્ેસ ર્રી ૦૩ વ્યક્ક્િઓને
ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૧૫,૪૯૦/- અને જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૧૩૬/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૨૧૩ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૧૯ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૦૪
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

વવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :-

સમાચાર યાદી નં.૨૧૩૭/૧૮

વસ્ત્રાપરુ ાઃ છત્રપાલ રાવિભાઇ વાળા (રહે. ઉગિી પ્લેટીનિ સાગર સંગીિ-૨ ની બાજુિા સોલા ગાિ)
એ િા.૩૧/૧૦/૧૮ નારોજ વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા ૧૭/૦૧/૧૮ થી
આજદીન સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન આરોપી ધિકનદ
ં ન ર્ટ્રર્શનના િાલીર્ નીસકગ પટેલ (રહે આકૃમિ
હાઇટસ િહારાજા ફાિકની સાિે િોટા વરાછા સુરિ) એ િા.૧૭/૦૧/૧૮ થી આજદીન સુધીના સિયગાળા
દરમ્યાન ડ્રાઇવ ઇન સીનેિાની સાિે યોગી ર્ોમ્પલેક્ષ ખાિે આવેલ છત્રપાલની આર્ાશ સીરાિીર્ પ્રા.લી.
ની ઓફીસ ખાિે થી સીરાિીર્ ટાઇલ્સનો િાલ કુલ રર્િંિિ રૂમપયા ૧૦,૨૮,૪૫૭/- િિાનો ખરીદ ર્રી,
િે પેટે રૂમપયા ૨,૭૭,૮૧૮/- ચુર્વી આપી બાર્ીના રૂમપયા ૭,૫૦,૬૩૯/- નહી ચુર્વી છત્રપાલ િથા
િેિની ર્ંપની સાથે મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી એન.આર.ભરવાડ
ચલાવે છે .

ગોમતીપરુ ાઃ િોહિદઐયુબ િોહિહનીફ અંસારી (રહે.ર્લંદરી િસ્ીદની બાજુિા રખીયાલ) એ
િા.૩૧/૧૦/૧૮ નારોજ ગોિિીપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૧૮/૭/૧૮ રાિના
૯/૦૦ થી ૯/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન ગોિિીપુર યુનીયન બેંર્ ઓફ ઇન્ડડયા બ્ાંચ ખાિેથી અજાણી વ્યક્ક્િએ
િોહિદઐયુબ અંસારીના ખાિાિાંથી રોક્ડ રૂમપયા ૪૪,૦૦૦/- િથા મવજય સેલ્સ નવરં ગપુરા ખાિેથી
એર્ સેિસંગ એસ-૯ િોબાઇલ ફોન રર્િિ રૂમપયા ૫૨,૯૦૦/- િથા હાડક રડસ્ર્ રર્િિ રૂમપયા ૬,૦૯૯/ખરીદી ર્રી કુલ રૂમપયા ૧,૦૨,૯૯૯/- નુ ટ્રાંઝક્ે શન ર્રી લીધુ હતુ. આ ગુનાની િપાસ પો.ઈ.શ્રી
ે ચલાવે છે .
સી.બી.ટંડલ
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વાહન અકસ્માતમાં મતૃ ્ાઃુ -

સમાચાર યાદી નં.૨૧૩૮/૧૮

“એ” ડીવીઝન ટ્રાફિક પોલીસ સ્ટેશનાઃ ીજ્ઞેશભાઈ ર્નુભાઈ પટેલ (ઉ.વ.૩૪) (રહે.પાથક એવડયુ નાલંદા
સ્કૂલ પાસે ઘાટલોડીયા) િા.૩૧/૧૦/૧૮ ર્લાર્ ૦૦/૩૦ વાગ્યાના સુિારે એસ.ી.હાઈવે ભાગવિ
મવદ્યાપીઠ ગોિા બ્ીજ ઉપરથી િોટર સાયર્લ ચલાવી પસાર થઈ રહ્યા હિા ત્યારે ર્ાર નંબર ીજે ૦૧
ર્ેપી ૪૫૬૭ ના ચાલર્ દીપ જયેશભાઈ પટેલ (સેક્ટર -૧ સી/પ્લોટ ચ રોડ ગાંધીનગર) એ ર્ાર પુરઝડપે
અને બેદરર્ારીથી ચલાવી િોટર સાયર્લને ટક્કર િારિા ીજ્ઞેશભાઈને ગંભીર ઈજાઓ થિા સ્થળ પર
ીજ્ઞેશભાઈનુ મ ૃત્યુ મનપજયુ ં હતુ. આ અંગેની ફરીયાદ મુર્ેશ દે વરાિભાઈ બલઈ (રહે.કૃષ્ણનગર મવભાગ૧ સવોદય સોસાયટી પાસે ઘાટલોડીયા) એ “એ” ડીવીઝન ટ્રારફર્ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ
ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી આર.ી.યાદવ ચલાવે છે .

બીજા માળે થી પડી જતાં મ ૃત્ુ :-

સમાચાર યાદી નં.૨૧૩૯/૧૮

સાબરમતીાઃ સાબરિિી ઝંડાલ રોડ અડાલજ અંડરપાસ પાસે આંનદનગર નાિની નવી બનિી સાઇટ
ખાિે રહેિા રૂિાલભાઇ િોહનભાઇ બજાણીયા (ઉ.વ.૩૫)(મુળ વિન.બોઘવાડા િા.ભાનપુર ી.દાહોદ)
િા.૨૭/૧૦/૧૮ રાિના ૨/૦૦ વાગ્યાના સુિારે સાઈટના બીજા િાળથી પડી જિા ગંભીર ઈજાઓ થિા
સારવાર િાટે મસમવલ હોસ્પીટલિાં દાખલ ર્રવાિાં આવ્યા હિા. જયાં સારવાર દરમ્યાન િા.૩૧/૧૦/૧૮
ર્લાર્ ૧૧/૪૫ વાગે િેિનુ ં મ ૃત્યુ મનપજયુ ં હતુ. આ અંગે સાબરિિી પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ
અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી રમસર્ભાઇ મવઠ્ઠલભાઇ ચલાવે છે .

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