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

તા.૦૬/૧૧/૨૦૧૮ મંગળવાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૧૭૩/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૩૨ ર્ેસ ર્રી, ૨૮ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૧૬૩ લીટર
દે શી દારૂ, ૩૪૯ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૨૧૭ ક્વાટક ર ઈંગ્લીશ દારૂ અને અશોર્ લેલન્ડ ગાડી ર્બજે ર્રી
હિી. િેિજ જુગારધારા હેઠળ ૪ ર્ેસ ર્રી ૨૦ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૩૫,૧૮૦/- અને જુગારના
સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૧૭૪/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૫૮ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી-૯૩ મુજબ ૩ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

વવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :-

સમાચાર યાદી નં.૨૧૭૫/૧૮

સરદારનગરાઃ સજ્જનભાઇ પરીિલ દુરાની (ઉ.વ.૭૨)(રહે. ગીિાપાર્ક સોસાયટી ગુલશન પાટી પ્લોટ
સાિે “જી” વોડક કુબેરનગર સરદારનગર) એ િા.૫/૧૧/૧૮ નારોજ સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે
ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે આશરે અઢી વર્ક પહેલાથી આજદીન સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન આરોપી (૧)
રાજુ ઉફે રાજેન્ર ગુરાનાની (૨) સુખદે વ રાજુ ગુરનાની (૩) બોની રાજુ ગુરનાની (િિાિ રહે.શફલ બંગ્લા
એરીયા િધર ડેરી રોડ રાજ ફાિકની પાછળ હહન્દુસ્િાન પેટ્રોલપંપ પાછળ ભાટ ક્રોસ રોડ ગાંધીનગર) એ
ભેગા િળી સજ્જનભાઇને જણાવેલ ર્ે “અિારે ધંધો સારો ચાલે છે અને અિારે ડ્રાયફ્રુટનો સ્ટોર્ ર્રવાનો
છે જેથી અિારે પૈસાની જરૂર છે અને િિારા પૈસા િર્ાન વેચાશે એટલે પરિ આપી દઇશુ” િેિ ર્હી
સજ્જનભાઇનો મવશ્વાસ ર્ેળવી, િેિની પાસેથી ચેર્થી અલગ-અલગ સિયે કુલ રૂમપયા ૭,૫૦,૦૦૦/- લઇ
જઈ રૂમપયાઆજદીન સુધી પરિ નહી આપી મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ
પો.સ.ઇ.ડૉ એિ.એિ.ઠાર્ોર ચલાવે છે .

ઘરફોડ ચોરી :-

સમાચાર યાદી નં.૨૧૭૬/૧૮

વનકોલાઃ ચીિનભાઇ જગાભાઇ સુથાર(રહે.શ્યાિ રે સીડન્સી, ઓડાિા િર્ાનની બાજુિાં વસાણી પાટી પ્લોટ
પાછળ મનર્ોલ) એ િા.૦૫/૧૧/૧૮ નારોજ મનર્ોલ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે
િા.૩૦/૧૦/૧૮ રાિના ૧૧/૦૦ થી િા.૦૫/૧૧/૧૮ ર્લાર્ ૨/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના ઘરના
દરવાજા પાસે આવેલ બારી ખોલી, અંદર હાથ નાખી દરવાજો ખોલી, અજાણી વ્યક્ક્િ ઘરિાં પ્રવેશ ર્રી,
િીજોરીના લોર્રિાંથી (૧) સોનાની ર્ાનની શેર નંગ-૨ હર્િિ રૂમપયા ૨૦,૦૦૦/- (૨) સોનાની ર્ાનની
ઝુમ્િર વાળી બુટી નંગ-૨ હર્િિ રૂમપયા ૨૦,૦૦૦/- (૩) સોનાની વીટી નંગ-૩ હર્િિ રૂમપયા ૨૦,૦૦૦/(૪) પંચધાતુ ર્ડુ હર્િિ રૂમપયા ૩,૦૦૦/- અને રોર્ડ રૂમપયા ૩૧,૦૦૦/- િળી કુલ રૂમપયા ૯૪,૦૦૦/િિાની ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એચ.વી.છાસટીયા ચલાવે છે .
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ચોરી :-

સમાચાર યાદી નં.૨૧૭૭/૧૮

જી.આઇ.ડી.સી.વટવાાઃ મનલેર્ભાઇ અંબાલાલ ગુરવ (રહે.શહર્િપોળ ગોપાલનગર અિરાઇવાડી) એ
િા.૫/૧૧/૧૮ નારોજ જી.આઇ.ડી.સી.વટવા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૩/૧૧/૧૮
સાજના ૭/૦૦ થી િા.૫/૧૧/૧૮ ર્લાર્ ૧૦/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન જીઆઇડીસી વટવા પ્લોટ નંબર૩૧૦૧ ફેઝ-૪ િાં આવેલ “હર્ષ્ના એંજીનીયરીંગ ર્ંપનીની આગળ પાર્ક ર્રે લ ટાટા સીગ્ના ગાડીના ટાયર
નંગ-૪ હર્િંિિ રૂમપયા ૮૦,૦૦૦/- િિાના ર્ોઇ અજાણી વ્યક્ક્િ ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી વી.એન.વાઘેલા ચલાવે છે .

દાઝી જતાં મ ૃત્યુ :-

સમાચાર યાદી નં.૨૧૭૮/૧૮

અમરાઇવાડીાઃ અશ્િીિાબહેન ડો/ઓ વાડીલાલ િર્વાણા (ઉ.વ.૧૭) (રહે. નારણપીઠાની ચાલી
અિરાઇવાડી) િા.૨૮/૧૦/૧૮ બપોરના ૩/૦૦ વાગ્યાના સુિારે પોિાના ઘરે અખંડ દીવો બળિો હિો
િેની બાજુિાં બેસી વાચિી હિી અને ઉંઘ આવી જિા ત્યાજ ઉંઘી જિા દીવો નીચે પડિા અશ્િીિાબહેનને
પહેરેલ ર્પડાએ ઝાળ લાગિા દાઝી ગયા હિા. સારવાર િાટે િેિને એલ.જી.હોસ્પીટલિાં દાખલ ર્રવાિાં
આવ્યા હિા. જયાં સારવાર દરમ્યાન િા.૫/૧૧/૧૮ બપોરના ૨/૫૫ વાગે િેિનુ ં મ ૃત્યુ મનપજયુ ં હતુ. આ
અંગે અિરાઇવાડી પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી સી,પી.રાવ ચલાવે છે .

આત્મહત્યાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૧૭૯/૧૮

શાહીબાગાઃ રાજેશભાઇ મવઠલભાઇ ચૌહાણ (ઉ.વ.૫૦) (રહે.વણર્રવાસ ર્ેમ્પ સદરબજાર શાહીબાગ) એ
અગમ્ય ર્ારણસર િા.૫/૧૧/૧૮ સવારના ૧૧/૪૫ વાગ્યાના સુિારે પોિાના ઘરે ગળે ફાસો ખાઈ
આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે શાહીબાગ પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી
વસંિભાઇ ચલાવે છે .

કાગડાપીઠાઃ િીનાબહેન ભરિભાઇ પરિાર (ઉ.વ.૫૦) (રહે. મસવાલય રે સીડન્સી ભુલાભાઇ પાર્ક ) એ
િા.૪/૧૧/૧૮ બપોરના ૨/૪૫ વાગ્યાના સુિારે િાનસીર્ બબિારીના લીધે પોિાના ઘરે એસીડ પી લીધુ
હતુ. સારવાર િાટે િેિને એલ.જી.હોસ્પીટલિાં દાખલ ર્રવાિાં આવ્યા હિા. જયાં સારવાર દરમ્યાન
િેિનુ ં મ ૃત્યુ મનપજયુ ં હતુ. આ અંગે ર્ાગડાપીઠ પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
વી.એલ.વાઘેલા ચલાવે છે .
નાયબ પોલીસ ર્મિશનર,
ર્ંટ્રોલરૂિ, અ’વાદ શહેર.
પોલીસ ર્મિશનર વિી.
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