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

તા.૦૨/૧૨/૨૦૧૮ રવિિાર
અમદાિાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૩૪૨/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૩૮ ર્ેસ ર્રી, ૩૬ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૨૪૬ લીટર
દે શી દારૂ, ૩ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૧ સ્કૂટર, ૧ િોટર સાયર્લ અને ૧ રીક્ષા ર્બજે ર્રી હિી. િેિજ જુગાર
ધારા હેઠળ ૨ ર્ેસ ર્રી ૫ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૯૪૦૦/- અને જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક
હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૩૪૩/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૩૫ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી-૯૩ મુજબ ૧૩ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

છે તરપીંડી અને વિશ્વાસઘાત :-

સમાચાર યાદી નં.૨૩૪૪/૧૮

સોલા હાઇકોર્ટ ાઃ જીવનલાલ નારણભાઇ પટેલ (રહે. અક્ષિમવલા બંગ્લોઝ ડીવાઇન રોડ સય બંગ્લોઝ સાિે
સાયન્સ સીટી રોડ હેિાર્ક પાટી પ્લોટ પાછળ સોલા) એ િા.૧/૧૨/૧૮ નારોજ સોલા હાઇર્ોટક પોલીસ
સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૦૬/૧૧/૧૮ ર્ી આજદીન સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન આરોપી
િહિંદ હકર્િ નાિના પુરૂષે જીવણલાલના ઘરે આવી િેિના પગે એર્ ર્ેિીર્લવાળી ભુગ
ં ળી લગાવી
જીવણલાલના પગની નસિાંર્ી લોકહ ર્ાઢેલ અને એર્ ભુગ
ં ળી લોહી ર્ાઢવાના રૂમપયા ૩૧૦૦/- લેખે
જીવણલાલના પગિાંર્ી આશરે આઠેર્ ભુગ
ં ળી લોકહ ર્ાઢેલ હોઇ િે પેટે જીવણલાલે આરોપીને કુલ રૂમપયા
૨૫,૦૦૦/- આપેલ હોવા છિા જીવણલાલને પગિાં ર્ોઇ રાહિ નકહ ર્િા િેિની સાર્ે છે િરમપિંડી અને
મવશ્વાસઘાિ ર્યો છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ જે.ડી.પટેલ ચલાવે છે .

લર્
ં ુ ની ફરીયાદાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૩૪૫/૧૮

શહેરકોર્ડાાઃ જાવેદભાઇ સત્તારભાઇ િેિણ (ઉ.વ.૩૭)(રહે, િૈયબાહ રે સીડન્સી અંબર ટાવર સરખેજ) એ
િા.૧/૧૨/૧૮ નારોજ શહેરર્ોટડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૭/૧૧/૧૮ સાજના
ુ ચોખા બજારર્ી અિદુપુરા બ્રીજના છે ડે
૫/૦૦ વાગ્યાના સુિારે જાવેદભાઇનો પુત્ર આફિાબ ર્ાલુપર
સુિેલ-૪ સુધી એર્ ઓટોરીક્ષાિાં બેસી મુસાફરી ર્રિો હિો દરમ્યાન કરક્ષાનો ડ્રાઇવર અને રીક્ષાિાં બેસલ
ે
(૨૦ ર્ી ૨૫ વષકના આશરાના) ત્રણ પુરૂષોએ ભેગા િળી આફિાબની બેગિાંર્ી રોર્ડ રૂમપયા ૫૦,૦૦૦/િર્ા જે.એન્ડ.ર્ે બેન્ર્ની સ્લીપ લુટં ી લઇ, આફિાબને અિદુપુરા પુલના છે ડે ધક્કો િારી ઉિારી નાસી
ગયા હિા. આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એ.ડી.ચાવડા ચલાવે છે .
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સરદારનગર: અનીિાબહેન વા/ઓ પવનકુિાર ગોયલ (ઉ.વ.૪૨) (રહે.આનંદપાર્ક ટોયટા શો રુિની
સાિે નાના ચીલોડા) િા.૦૧/૧૨/૧૮ સાજના ૬/૩૦ વાગ્યાના સુિારે નોબલનગર સ્વાિીનારાયણ
સ્વીટસ પાસે આવેલ સ્િાઇલ ડેન્ટલ ર્ેર આગળર્ી પસાર ર્ઇ રહ્યા હિા દરમ્યાન એર્ િોટર સાયર્લ
ઉપર આવેલ (૨૨ ર્ી ૨૫ વષકના આશરાના) બે પુરૂષ અનીિાબહેનના ગળાિાંર્ી સોનાની ચેઇન કર્િિ
રૂમપયા ૫૨,૦૦૦/- ખેચી િોડી લઇ નાસી ગયા હિા. આ અંગેની ફરીયાદ અનીિાબહેન ગોયલે
સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી આર.એન.મવરાણી ચલાવે છે .

ચોરી :-

સમાચાર યાદી નં.૨૩૪૬/૧૮

શાહપરુ ાઃ નિનભાઇ સુભાસચંદ્ર વોરા (રહે.રોયલ એપાટક િેન્ટ, હોન્ડા શોરૂિ પાસે, ખાનપુર, શાહપુર) એ
િા.૧/૧૨/૧૮ નારોજ શાહપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૩૦/૧૧/૧૮ રાિના
૧૨/૦૦ ર્ી િા.૦૧/૧૨/૧૮ સવારના ૮/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના ખુલ્લા િર્ાનિાં અજાણી વ્યક્ક્િ
પ્રવેશ ર્રી, લેપટોપ કર્િિ રૂમપયા ૧૦,૦૦૦/- િર્ા નિનભાઇના મિત્રનુ ં લેપટોપ કર્િિ રૂમપયા
૨૦,૦૦૦/-, એપલ આઈફોન-X િોબાઇલ ફોન કર્િિ રૂમપયા ૨૦,૦૦૦/-, લીનોવા િોબાઈલ ફોન કર્િિ
રૂમપયા ૨,૦૦૦/-, રોર્ડ રૂમપયા ૨૦૦૦/- અને અગત્યના દસ્િાવેજો િળી કુલ રૂમપયા ૫૪,૦૦૦/- િત્તાની
ચોરી ર્રી લઈ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી પી.ર્ે.અસોડા ચલાવે છે .

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