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

ુ વાર
તા.૦૫/૧૨/૨૦૧૮ બધ
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૩૬૧/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૪૯ ર્ેસ ર્રી, ૪૮ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૬૭૮ લીટર
દે શી દારૂ, ૩ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ અને ૧ રરક્ષા ર્બજે ર્રી હિી. િેિજ જુગાર ધારા હેઠળ ૫ ર્ેસ ર્રી ૨૦
વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૨,૧૬,૬૨૦/- અને જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૩૬૨/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૬૭ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી-૯૩ મુજબ ૧૪ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૧
વ્યક્ક્િની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

છે તરપીંડી અને વવશ્વાસઘાત :-

સમાચાર યાદી નં.૨૩૬૩/૧૮

સોલા હાઈકોર્ટ ાઃ રાર્ેશભાઇ દુગાકપ્રસાદ શિાક (રહે.મશવનગર ચાંદલોડીયા ગરનાળા નજીર્ ન્યુ રાણીપ) એ
િા.૦૪/૧૨/૧૮ નારોજ સોલા હાઈર્ોટક પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૮/૧૧/૧૮
ર્લાર્ ૭/૦૦ વાગ્યાના સુિારે ચાણક્યપુરી ડિરૂ સર્ક લ પાસે એક્સીસ બેન્ર્ના એ.ટી.એિ.ખાિે બેન્ર્
બેલેન્સ ચેર્ ર્રવા ગયા હિા ત્યારે અજાણ્યા પુરૂષે રાર્ેશભાઇને “બેલેંસ ચેર્ ર્રી આપુ જો િિે ર્રશો િો
બેલેંસ ર્પાઇ જશે, િિોને શીખવાડુ” િેિ ર્હી મવશ્વાસિાં લઈ એ.ટી.એિ.ર્ાડક િથા પાસવડક િેળવી લઈ
રાર્ેશભાઇને બીજુ એ.ટી.એિ.ર્ાડક આપી રાર્ેશભાઇના ખાિાિાંથી રૂમપયા ૮૨,૪૮૩/- ઉપાડી લઇ
મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એિ.જે.હણ
ુ ચલાવે છે .

નરોડાાઃ સુરેશભાઇ િાંગીલાલ ચૌધરી (ઉ.વ.૩૩)(રહે.આઝાદ ચોર્ જૈન દે રાસર પાછળ નરોડા ગાિ
નરોડા) એ િા.૦૪/૧૨/૧૮ નારોજ નરોડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૩૦/૦૩/૧૮
ર્લાર્ ૧૨/૩૦ વાગે િેિજ અલગ અલગ િારીખ-સિયે આરોપી (૧) તુષારભાઇ હષકદરાય શુક્લા
(રહે.શુર્લ પોળ િાિર િા-િાિર જી-ખેડા)(૨) રાર્ેશભાઇ અરમવિંદભાઇ ચાવડા (રહે.સરદાર પટેલ
સોસાયટી ગણેશ ચોર્ડી આણંદ)(૩)નયનાબહેન િહેશભાઇ ગોહીલ અને(૪)રદનેશભાઇ સેન(રહે.પુજાવાળી
ફળી નરોડા) એ ભેગા િળી િેિનો આણંદ ખાિે એલીર્ોન ર્ંપનીિા ગાડીઓ ભાડેથી રાખવાનો ર્ોન્ટ્રાક્ટ
છે િેિ ર્હી ગાડીઓનુ ં ઉંચુ ભાડુ અપાવશે િેિ ર્હી નરોડા ગાિિાં આવેલ સુરેશભાઇની શ્રી પદિાવિી
સુપર રર્રણા સ્ટોસક ખાિેથી સુરેશભાઇની િથા િેિના ભાઇ હરે શભાઇ િથા રદનેશભાઇ રાવલ િથા
રિીલાબહેનન વાઘેલા નાઓની ગાડીઓ (૧) ઈનોવા ર્ાર નંબર જીજે ૧ ઈટી ૧૦૪૯ રર્િિ રૂમપયા
૬,૦૦,૦૦૦/- (૨) ટવેરા ર્ાર નંબર જીજે ૧૮ એએક્સ ૨૩૭૬ રર્િિ રૂમપયા ૪,૦૦,૦૦૦/- (૩) ટવેરા
ર્ાર નંબર જીજે ૧ આરએ ૪૭૬૩ રર્િિ રૂમપયા ૪,૦૦,૦૦૦/-(૪) ક્સ્વફ્ટ ડીઝાયર ર્ાર નંબર જીજે ૧
આર ડબલ્યુ ૩૪૩૫ રર્િિ રૂમપયા ૫,૦૦,૦૦૦/- અને (૫) એસ ક્રોસ ર્ાર નંબર જીજે ૧૮ બીઈ ૫૮૬૨
રર્િિ રૂમપયા ૪,૫૦,૦૦૦/- લઈ જઈ છે િરપીંડી અને મવશ્વાસઘાિ ર્યો છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
પી.વી.સોલંર્ી ચલાવે છે .
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ઘરફોડાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૩૬૪/૧૮

ુ રાત યવુ નવસીર્ીાઃ સુધીરભાઈ ગોપાલદાસ પટેલ (રહે.હાટર્ેશ સોસાયટી દપકણ પાંચ રસ્િા
ગજ
નવરં ગપુરા) એ ગુજરાિ યુમનવસીટી પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૦૪/૧૨/૧૮ ર્લાર્
૦૦/૩૦ થી ૭/૪૫ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના િર્ાનિા અજાણી વ્યક્ક્િ પ્રવેશ ર્રી િર્ાનિાંથી (૧)
રહરાના ત્રણ નંગવાળી સોનાની મવટી રર્િિ રૂમપયા ૬૦,૦૦૦/- (૨) સોનાની વીટી રર્િિ રૂમપયા
૪૫,૦૦૦/- (૩) ર્બાટના ડ્રોઅરિાંથી જુદી-જુદી ર્ંપનીની ઘડીયાળ નંગ-૬ કુલ રર્િિ રૂમપયા ૫૦,૦૦૦/અને (૪) િોબાઈલ ફોન રર્િિ રૂમપયા ૫૦૦/- િળી કુલ રૂમપયા ૧,૫૫,૫૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઇ
ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ર્ે.ર્ે.ચૌધરી ચલાવે છે .
ુ નભાઇ િહેિા (રહે.સીલ્પ મસધ્ધી ફ્લેટ ગણેશ ગૃહ ઉદ્યોગ પાસે ટાઇમ્સ
આનંદનગરાઃ મનકુંજભાઇ િધુસદ
ઓફ ઇન્ડીયા પ્રેસ રોડ વેજલપુર) એ િા.૦૪/૧૨/૧૮ નારોજ આનંદનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ
નોધાવી છે ર્ે િા.૨૪/૧૧/૧૮ ર્લાર્ ૪/૦૦ થી િા.૦૧/૧૨/૧૮ રાિના ૧૦/૦૦ વાગ્યા સુધીના
સિયગાળા દરમ્યાન પોિાના િર્ાનના દરવાજાનુ ં િાળુ િોડી અજાણી વ્યક્ક્િ ઘરિાં પ્રવેશ ર્રી (૧)
સોનાની બુટીઓ નંગ-૩ રર્િિ રૂમપયા ૩૦,૦૦૦/- (૨) ચાંદીના ઝાંઝર નંગ-૨ રર્િિ રૂમપયા ૧૦,૦૦૦/(૩) ચાંદીના મસક્કા રર્િિ રૂમપયા ૧૦,૦૦૦/- (૪) ચાંદીના ગલ્સ િેિજ ચાંદીની ગાય અને રોર્ડ રૂમપયા
૧૦,૦૦૦/- િળી કુલ રૂમપયા ૬૦,૦૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
ર્ે.ડી.જાદવ ચલાવે છે .

છઠ્ઠા માળે થી પડી જતા મ ૃતયુાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૩૬૫/૧૮

રામોલાઃ સરજનભાઈ ફિેસીંગ ભાઈ પટેલ (ઉ.વ.૨૮) (રહે. શરણિ એલીગંન્સ ર્ણાકવિી એન્ર્ેલવની
બાજુિા ન્યુ િણીનગર) િા.૧૮/૦૯/૧૮ ર્લાર્ ૧૦/૩૦ વાગ્યાના સુિારે રાજુભાઈ પટેલની શરણિ
એલીગંસ નાિની સાઈટ ઉપર ધાબાની ર્ીનારી ઉપર રહી ધાબાની સાઈડનુ િાપ લેિા હિા િે વખિે
ધાબાની ર્ીનારી પરથી અર્સ્િાિે પગ લપસી જિા છઠ્ઠા િાળે થી નીચે પડી જિા સારવાર િાટે સ્વયંભ ુ
હોસ્પીટલિા દાખલ ર્રવાિાં આવ્યા હિા ત્યારબાદ વધુ સારવાર િાટે બારીયા સરર્ારી હોસ્પીટલિા
દાખલ ર્રવાિાં આવ્યા હિા. જયાં સારવાર દરમ્યાન િા.૨૮/૧૦/૧૮ રાિના ૮/૩૦ વાગે િેિનુ ં મ ૃત્યુ
મનપજયુ ં હતુ. આ અંગે રાિોલ પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ િ.સ.ઇ.શ્રી અમ ૃિભાઇ
િોહનભાઇ ચલાવે છે .
નાયબ પોલીસ ર્મિશનર,
ર્ંટ્રોલરૂિ, અ’વાદ શહેર.
પોલીસ ર્મિશનર વિી.
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