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

ુ વાર
તા.૧૬/૧૧/૨૦૧૮ શક્ર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૨૩૬/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૪૯ ર્ેસ ર્રી, ૪૬ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૧૫૦ લીટર
દે શી દારૂ, ૧૨ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ અને ૩૦ બબયર ટીન ર્બજે ર્યાક હિા. િેિજ જુગારધારા હેઠળ ૬ ર્ેસ
ર્રી ૨૬ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૭૧,૬૪૦/- અને જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૨૩૭/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૬૦ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી-૯૩ મુજબ ૨૭ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૦૫
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

છે તરપીંડીની ફરીયાદાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૨૩૮/૧૮

શહેરકોટડાાઃ દશરથભાઇ મપ્રિિચંદ િંિવાર (ઉ.વ.૩૨) (રહે. ધુળાભાઇ પટેલની ચાલી મવક્રિિીલની
પાછળ રબિયાલ) એ િા.૧૫/૧૧/૧૮ નારોજ શહેરર્ોટડા પોલીસ સ્ટેશન િાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે
િા.૨૦/૦૪/૧૭ થી િા.૧૫/૧૦/૧૮ સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન આરોપી મવક્રિભારિી િોહનભારિી
ગોસાઇ (રહે. ગાિ-સરસોલી બાયડ જી.સાબરર્ાંઠા) એ દશરથભાઇ િંિવાર પાસેથી િહહન્દ્રા બોલેરો ગાડી
વેચાણ ર્રારથી રૂમપયા ૫,૧૧,૧૦૧/- િાં િરીદ ર્રી િે પેટે રોર્ડ રૂમપયા ૩,૧૦,૦૦૦/- ચુર્વી બાર્ી
મનર્ળિા રૂમપયા ૨,૦૧,૧૦૧/- આજહદન સુધી નહી ચુર્વી મવશ્વાસધાિ છે િરમપિંડી ર્રી છે . આ ગુનાની
િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી વી.એસ.મસિંધવ ચલાવે છે .

મેઘાણીનગરાઃ પુષ્પાબહેન પ્રર્ાશભાઇ પટેલ (રહે. જય ગાયત્રીનગર નેિાજીનગરની સાિે ડિરૂ સર્ક લ
પાસે િેઘાણીનગર) એ િા.૧૫/૧૧/૧૮ નારોજ િેઘાણીનગર પોલીસ સ્ટેશન િાિે ફરીયાદ નોધાવી છે
ર્ે િા.૦૮/૦૯/૧૮ ર્લાર્ ૧૧/૦૦ વાગ્યાના સુિારે િેઘાણીનગર પુજા હોક્સ્પટલ ચાર રસ્િા પાસે આવેલ
એસ.બી.આઇ. બેંર્ના એ.ટી.એિ.િાં પુષ્પાબહેન પૈસા ઉપાડવા ગયા હિા ત્યારે એર્ અજાણ્યા પુરૂષે પૈસા
ઉપાડી આપવાનુ ર્હેિા, િેણે પુષ્પાબહેન નો ગુપ્િ પીન નંબર જાણી લઇ પુષ્પાબહેનના રૂમપયા ૫૦૦૦/ર્ાઢી આપી મવશ્વાસિા લઇ િેિની પાસેન ુ િેિના પિીનુ એ.ટી.એિ.ર્ાડક બદલી પુષ્પાબહેનને બીજુ
એ.ટી.એિ.ર્ાડક આપી જિા રહ્યા બાદ થોડા સિયે પુષ્પાબહેનના પમિના િાિાિાંથી રૂમપયા ૩૨,૦૦૦/ર્ાઢી લીધા હિા. આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી વી.એસ.મસધવ ચલાવે છે .
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વટવાાઃ ગુલાિહશ
ે
િોહિદરશીદ કુરેશી (રહે. હર્િીકુંજ સોસાયટી શાહ-આલિ ટોલનાર્ા પાસે
ુ ન
દાણીલીિડા) એ િા.૧૫/૧૧/૧૮ નારોજ વટવા પોલીસ સ્ટેશન િાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે
િા.૦૧/૦૩/૧૮ થી િા.૨૨/૧૦/૧૮ સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન આરોપી જાર્ીરહશ
ુ ેન ઈર્બાલભાઈ
છીપા (રહે.૧૦૬ પહેલો િાળ શના એપાટક િેન્દ્ટ આસ્ટોડીયા દરગાહ પાસે) એ પોિે ડોક્ટર હોવાનો અને
મસવીલ હોસ્પીટલિાં સેવા આપવાનો મવશ્વાસ આપી, મવશ્વાસિાં લઈ ગુલાિહશ
ુ ેન કુરેશીના પુત્રના નાિ
ઉપર વટવા ર્ેનાલ પાસે આવેલ સીિ સવે નં-૭૫૪/૧, ૨, ૩/૧ ના િાિા નં-૩૪૭ વાળી જિીન ઉપર
બનેલ અિન પ્લાઝા નાિનુ બબલ્ડીગવાળી જગ્યાિાં અિન િલ્ટી સ્પેશ્યાલીટી હોસ્પીટલ શરૂ ર્રી િેિજ
હાથ ઉછીના લીધેલા પૈસા િથા હોસ્પીટલનુ બાર્ી ભાડુ, લાઈટબીલ, ટેક્ષબીલ અને ડીપોઝીટના બાર્ી
નીર્ળિા રૂમપયા ૬૦,૯૫,૦૦૦/- નહી આપી મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી એ.બી.ભટ્ટ ચલાવે છે .

ચોરીાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૨૩૯/૧૮

ખોખરાાઃ શૈલેશકુિાર િિીલઆરસન નાયર્ર (રહે.નેશનલપાર્ક એ.એિ.ટી.એસ.ડેપો પાછળ હાટર્ેશ્વર) એ
િા.૧૫/૧૧/૧૮ નારોજ િોિરા પોલીસ સ્ટેશન િાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૦૫/૧૧/૧૮ રાિના
૧૦/૦૦ વાગ્યાના સુિારે પોિાના ખુલ્લા િર્ાનિાં અજાણી વ્યક્ક્િ પ્રવેશ ર્રી ઘરિાંથી સોનાની ચેઈન
હર્િંિિ રૂમપયા ૩૦,૦૦૦/- અને એિઆઇ રે ડ િી નોટ-૫ પ્રો િોબાઈલ ફોન હર્િિ રૂમપયા ૧૦,૦૦૦/િળી કુલ રૂમપયા ૪૦,૦૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઈ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી બી.ર્ે.વાઘેલા
ચલાવે છે .

આત્મહત્યા :-

સમાચાર યાદી નં.૨૨૪૦/૧૮

રીવરફન્ટ ઇસ્ટાઃ નરે ન્દ્રભાઇ હીરાલાલ શ્રીિાળી (ઉ.વ.૫૫) (રહે. એિ.પી.ની ચાલી મ્યુમનસીપલ સ્કુલની
પાસે જુના વાડજ) એ બબિારીથી ર્ંટાળી િા.૧૫/૧૧/૧૮ ર્લાર્ ૭/૦૦ વાગ્યા પહેલા રહેણાંર્ પાછળ
રીવરફ્રંટ વેર્ વે નજીર્ નદીિાં પડતુ મુર્ી આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે રીવરફન્દ્ટ ઇસ્ટ પોલીસે અર્સ્િાિ
િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી િહેન્દ્રમસહ ર્ાળુભાઇ ચલાવે છે .
નાયબ પોલીસ ર્મિશનર,
ર્ંટ્રોલરૂિ, અ’વાદ શહેર.
પોલીસ ર્મિશનર વિી.
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