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

તા.૦૫/૧૧/૨૦૧૮ સોમવાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૧૬૬/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૨૮ ર્ેસ ર્રી, ૨૬ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૩૦૧ લીટર
દે શી દારૂ અને ૪૦ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ ર્બજે ર્યો હિો. િેિજ જુગારધારા હેઠળ ૦૩ ર્ેસ ર્રી ૧૨
વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૧૩,૧૧૦/- અને જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૧૬૭/૧૮

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

વવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :-

સમાચાર યાદી નં.૨૧૬૮/૧૮

ુ હેન ભાઈલાલભાઇ પરીખ (ઉ.વ.૯૪)(રહે. શાશ્વિ ફ્લેટ આમ્રપાલી ફ્લેટની સાિે
વસ્ત્રાપરુ : શાંતબ
બોડર્દે વ) એ િા ૦૪/૧૧/૧૮ નારોજ વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે
ુ હેનના ઘરિાં આવી,
િા.૦૩/૧૧/૧૮ સાંજના ૦૪/૦૦ વાગ્યાના સુિારે એર્ અજાણ્યો ઈસિ શાંતબ
ુ હેન ને િેિના ઘરના સભ્યોના નાિ બોલી ઓળખિા હોય િેવ ુ જણાવી, “િેિના સિાજના ગોર્લેશ્વર
શાંતબ
શ્રી બાપા શ્રી િહંિની પધરાિણી છે અને પુજા ર્રવાની છે અને િેિની પત્નીને દશકન િાટે બંગડી જોઈએ
ુ હેનની સોનાની બંગડી નંગ-૨ કર્િંિિ રૂમપયા ૪૦,૦૦૦/છે સાંજે પાછી આપી જઈશ” િેિ ર્હી શાંતબ
ુ હેન સાથે મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ
ઉિારી લઈ નાસી જઇ, શાંતબ
પો.સ.ઈ.શ્રી ર્ે.એન.પટેલ ચલાવે છે .

શહેરકોટડા : નવીનકુિાર રિણલાલ િીણા (ઉ.વ.૩૩)(રહે.અબકન જ્વેલ્સ સોસાયટી ઓપલ ટાવર મુહાના
િંડી પાસે, જયપુર, રાજસ્થાન) એ િા.૦૪/૧૧/૧૮ નારોજ શહેરર્ોટડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ
નોંધાવી છે ર્ે િા.૨૨/૧૦/૧૮ થી આજકદન સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન આરોપી ર્ૈ લાશ પુરોકહિ (જેના
પુરા નાિ-સરનાિાંની ખબર નથી િે) નવીનકુિારને ફોન ઉપર વાિચીિ ર્રી મવશ્વાસિાં લઈ અલગઅલગ સાઈઝની કુલ નંગ- ૧૨૮૫ લેડીઝ કુિીઓ કુલ કર્િંિિ રૂમપયા ૪,૫૦,૦૦૦/- િિાની િેમ્ર્ો િહાવીર
ટ્રાવેલ્સ & ટ્રાન્સપોટક દ્વારા િંગાવી િે પેટે ચુર્વવાના રૂમપયા નહીં આપી, નવીનકુિાર સાથે મવશ્વાસઘાિ
અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એસ.ડી.ર્લારા ચલાવે છે .
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ઘરફોડ ચોરી :-

સમાચાર યાદી નં.૨૧૬૯/૧૮

નારણપરુ ા : રાજેશભાઈ મવઠલભાઈ પટેલ (રહે.આમવષ્ર્ાર સોસાયટી સ્વાિીનારાયણ િંકદર પાસે ર્ે.ર્ે
નગર રોડ ઘાટલોડીયા) એ નારણપુરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૦૩/૧૧/૧૮
રાિના ૧૧/૧૫ થી િા.૦૪/૧૧/૧૮ ના ર્લાર્ ૦૮/૧૫ સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન નારણપુરા
પ્રગિીનગર અંગીિા સોસાયટી દુર્ાન નંબર ૩૧/એ ખાિે આવેલ રાજેશભાઇની “િેડીર્લ સ્ટોસક” ના
શટરનુ ં િાળુ િોડી, અજાણી વ્યક્ક્િ અંદર પ્રવેશ ર્રી, િેડીર્લ સ્ટોસક િાં રાખેલ ચીજવસ્તુ અને રોર્ડ
રર્િ િળી કુલ રૂપીયા ૪૬,૦૫૪/- િિાની ચોરી ર્રી લઇ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
ડી.એચ.ચૌધરી ચલાવે છે .

પસસ ખેંચી ઝંટવી લઈ ગયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૧૭૦/૧૮

એલીસબ્રીજ : પ્રમવણભાઇ શાલીગ્રાિભાઇ સોની (ઉ.વ.૪૨)(રહે.સ્વાિીનારાયણ પાર્ક -૨ જી.બી.શાહ
ર્ોલેજની પાછળ વાસણા) િા.૦૩/૧૧/૧૮ રાિના ૯/૩૦ વાગ્યાના સુિારે આંબાવાડી સૌરાષ્ટ્ર
સોસાયટીના ગેટ પાસે, લોહાણા મવધાથી ભવનની સાિે, સોની શાલીગ્રાિ ભીખાજી જવેલસક નાિની
પોિાની સોનીની દુર્ાન સાિે રોડ ઉપર ઓટોરીક્ષાિાં બેસવા સારૂ ઉભા હિા ત્યારે એર્ િોટર સાયર્લ
ઉપર આવેલ બે પુરૂષ પ્રમવણભાઇના ગળા િાં લટર્ાવેલ પસક ર્ે જેિા રોર્ડ રૂમપયા ૪૦,૦૦૦/- અને
સોનાનુ ં િંગળસુત્ર કર્િંિિ રૂમપયા ૫૦,૦૦૦/- િેિજ અગત્યના દસ્િાવેજો મુર્ેલ હિા િે પસક ખેચી ઝંટવી
લઇ નાસી ગયા હિા. આ ગુનાની િપાસ પો.સ..ઈ.શ્રી એ.પી.જેબલીયા ચલાવે છે .

આત્મહત્યાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૧૭૧/૧૮

મેઘાણીનગરાઃ ભરિભાઇ ર્ાંમિભાઇ િર્વાણા (ઉ.વ.૩૮) (રહે.ચામુડં ાનગર મવભાગ-૨ ભાગકવ રોડ
િેઘાણીનગર) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૨૫/૦૯/૧૮ ર્લાર્ ૧૨/૦૦ વાગ્યાના સુિારે પોિાના ઘરે ઝેરી
દવા પી લીધી હિી. સારવાર િાટે િેિને મસવીલ હોસ્પીટલિાં દાખલ ર્રવાિાં આવ્યા હિા. જયાં સારવાર
દરમ્યાન િા.૦૪/૧૧/૧૮ બપોરના ૨/૩૦ વાગે િેિનુ ં મ ૃત્યુ મનપજયુ ં હતુ. આ અંગે િેઘાણીનગર પોલીસે
અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી નવનીિકુિાર હસમુખલાલ ચલાવે છે .

ુ ગરાઃ નરે શભાઇ રાજારાિ નીિસરર્ાર (ઉ.વ.૫૪) (રહે.સોનેરીયા બ્લોર્ બાપુનગર) એ અગમ્ય
બાપન
ર્ારણસર િા.૦૪/૧૧/૧૮ બપોરના ૩/૩૦ વાગ્યાના સુિારે પોિાના ઘરે ગળે ફાંસો ખાઈ આત્િહત્યા ર્રી
હિી. આ અંગે બાપુનગર પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી સી.એિ.ર્ાંટેલીયા
ચલાવે છે .
નાયબ પોલીસ ર્મિશનર,
ર્ંટ્રોલરૂિ, અ’વાદ શહેર.
પોલીસ ર્મિશનર વિી.
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