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

ુ વાર
તા.૦૭/૧૨/૨૦૧૮ શક્ર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૩૭૨/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૨૭ ર્ેસ ર્રી, ૨૯ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૧૫૦ લીટર
દે શી દારૂ, ૧૭૬ ક્વાટક ર ઈંગ્લીશ દારૂ અને ૨૪ બબયર ટીન ર્બજે ર્યાક હિા. િેિજ જુગાર ધારા હેઠળ ૩
ર્ેસ ર્રી ૧૭ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૬૨,૦૯૦/- અને જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૩૭૩/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૫૦ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી-૯૩ મુજબ ૯ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૨
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

બબનવારસી તાજી જન્મેલ બાળકી મળી આવી :-

સમાચાર યાદી નં.૨૩૭૪/૧૮

ુ રાત યનુ નવસીટીાઃ િા.૬/૧૨/૧૮ ર્લાર્ ૭/૪૫ વાગ્યાના સુિારે ગુજરાિ યુમનવમસિટી ગુલબાઇ
ગજ
ટેર્રા, પાસપોટક ઓફીસ નજીલ િાજી જ્ન્િેલ બાળર્ી ત્યજી દદધેલ જીમવિ હાલિિાં ગુજરાિ યુમનવસીટી
પોલીસને િળી આવિા ગુજરાિ યુમનવસીટી પોલીસે અજાણી વ્યક્ક્િ મવરૂધ્ધ ગુનો નોંધી આ ગુનાની
િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એ.ર્ે.વાઘેલા ચલાવે છે .

નવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :-

સમાચાર યાદી નં.૨૩૭૫/૧૮

ચાંદખેડાાઃ જેિારાિ િોટારાિજી કુિાવિ (ઉ.વ.૩૪) (રહે.ઝંડાલ એ.એિ.ટી.એસ. બસ સ્ટે્ડની પાછળ
રાિદે વ િાબકલ પાસે ઝંડાલ િા.જી.ગાંધીનગર) એ િ.૦૬/૧૨/૧૮ નારોજ ચાંદખેડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે
ુ રી-૨૦૧૪ થી સને ૨૦૧૭ સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન િથા
ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િાહે ફેબ્રઆ
િા.૩/૧૧/૨૦૧૮ નારોજ બપોરના ૧/૦૦ વાગ્યાના સુિારે ચાંદખેડા મવસિ-ગાંધીનગર હાઇવે, ડીિાટક ની બાજુિાં આવેલ “શ્રી બાલાજી” ર્ોમ્્લેક્ષિાં આવેલ “િાનવ ઇ્ફાસ્ટ્રક્ચર” પ્રા.લી. ર્ંપની િથા
“નીસ્વી ઇ્ફાસ્ટ્રક્ચર” પ્રા.લી.ર્ંપનીની ઓફીસ ખાિે આરોપી આશીષ જ્યંમિલાલ શાહ (રહે. રાિનગર
પુખરાજ હોક્સ્પટલ પાછળ સાબરિિી) એ અલગ-અલગ સાઇટોિાં ફમનિચરના ર્ાિનો ર્રાર ર્રી કુલ
રૂમપયા ૯૫,૦૦,૦૦૦/- નુ ં ર્ાિ ર્રાવી, િે ર્ાિ પેટેના રૂમપયા ૩૧,૦૦,૦૦૦/- આ્યા બાદ બાર્ી મનર્ળિા
કુલ રૂમપયા ૬૪,૦૦,૦૦૦/- નહીં ચુર્વી, જેિારાિ સાથે મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગુનાની
િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ર્ે.આર.પટેલ ચલાવે છે .
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વસ્ત્રાપરુ ાઃ પદરક્ષીિ રાિેશ્વર ઠક્કર (ઉ.વ.૨૭) (રહે,ગોયલ ર્ોમ્પલેક્ષ, સંદેશ પ્રેસની બાજુિાં વસ્ત્રાપુર) એ
વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૦૫/૧૨/૧૮ ર્લાર્ ૧૨/૩૦ વાગ્યાના સુિારે
વસ્ત્રાપુર ગોયલ ર્ોમ્પલેક્ષિાં દુર્ાન નંબર યુ.જી.એફ.-૧૫ ખાિે આરોપી સુરેશકુિાર ર્ીશનચ્ર જેઠવાની
(રહે,મવશ્વાસસીટી-૨, આર.સી. ટેર્નીર્લ રોડ) ને પદરક્ષીિભાઇ એ રોર્ડ રૂમપયા ૧,૦૦,૦૦૦/- િથા હો્ડા
ડીઓ િોટર સાયર્લ નંબર જીજે.૦૧.એિ.ડબલ્યુ.૮૭૪૮ આપેલ હતુ. જે પરિ નહીં આપી, પરીક્ષીિભાઇ
સાથે મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી વી.ર્ે.િર્વાણા ચલાવે છે .

સોનાનો દોરો ખેચી તોડી લઇ ગયા :-

સમાચાર યાદી નં.૨૩૭૬/૧૮

એરપોટટ ાઃ રાર્ેશભાઇ બાબુભાઇ પંચાલ (ઉ.વ.૨૪) (રહે,િોડાસાનગર િાયા મસનેિા રોડ કુબેરનગર)
િા.૪/૧૨/૧૮ રાિના ૧૦/૦૦ વાગ્યાના સુિારે ઇ્દીરાબ્રીજ ઉપરથી પસાર થઇ રહ્યા હિા ત્યારે ત્રણ
અજાણ્યા પુરૂષ (૨૦ થી ૨૮ વષકના આશરાના) એ રાર્ેશભાઇના ગળાિાંથી સોનાનો દોરો દર્િિ રૂમપયા
૨૫,૦૦૦/- ખેચી િોડી લઇ નાસી ગયા હિા. આ અંગેની ફરીયાદ રાર્ેશભાઇ પંચાલે િા.૬/૧૨/૧૮
નારોજ એરપોટક પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી જે.એસ.ચંપાવિ ચલાવે
છે .

વાસણાાઃ વષાકબહેન વા/ઓ રિેશભાઇ વધેડીયા (ઉ.વ.૬૩) (રહે.િોક્ષ રાજવીલા, લાવણ્ય સોસાયટી પાસે
જીવરાજ િહેિા હોસ્પીટલ રોડ વાસણા) એ િા.૦૬/૧૨/૧૮ નારોજ વાસણા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ
નોંધાવી છે ર્ે િા.૧૫/૧૧/૧૮ ર્લાર્ ૧૧/૧૫ થી ૧૧/૩૦ દરમ્યાન પોિાના ઘર નજીર્થી પસાર થઇ
રહ્યા હિા દરમ્યાન િોટર સાયર્લ ઉપર આવેલ અજાણ્યો પુરૂષ વષાકબહેનના ગળાિાંથી સોનાની ચેઇન
પેડલ સદહિ દર્િિ રૂમપયા ૨૫,૦૦૦/- ખેચી િોડી લઇ નાસી ગયો હિો. આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
સી.વાય.બારોટ ચલાવે છે .

આત્મહત્યાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૩૭૭/૧૮

ુ ગરાઃ ર્િળાબહેન વા/ઓ શાંમિલાલ પરિાર (ઉ.વ.૩૫) (રહે.ચુવાળનગરના છાપરા જિનાનગર
બાપન
પાસે બાપુનગર) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૬/૧૨/૧૮ સવારના ૧૦/૩૦ વાગ્યાના સુિારે પોિાના ઘરે
પંખાના હર્
ુ િાં દુપટ્ટો બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે બાપુનગર પોલીસે અર્સ્િાિ
િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એસ.આર.રાઠોડ ચલાવે છે .

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