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

તા.૦૮/૧૨/૨૦૧૮ શનિવાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
િશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી િં.૨૩૭૯/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૪૧ ર્ેસ ર્રી, ૩૮ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૧૪૯ લીટર
દે શી દારૂ, ૪૧૫ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૧ સ્કૂટર અને ૧ ર્ાર ર્બજે ર્રી હિી. િેિજ જુગાર ધારા હેઠળ ૧
ર્ેસ ર્રી ૧૮ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૭૭,૮૮૦/- અને જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીિા પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી િં.૨૩૮૦/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૫૯ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી-૯૩ મુજબ ૧૨ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૬
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

નવશ્વાસઘાત અિે છે તરપીંડી :-

સમાચાર યાદી િં.૨૩૮૧/૧૮

વેજલપરુ ાઃ આસીિ સલીિઅહેિદ પુઠાવાલા (ઉ.વ.૩૮)(રહે. ર્ાશ્િીરા સોસાયટી, નારાયણનગર રોડ
પાલડી) એ િા.૦૭/૧૨/૧૮ નારોજ વેજલપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે સને ૨૦૧૪
ુ ી (રહે.અલઅસરથી િા૨૮/૦૮/૨૦૧૭ સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન આરોપી નૌસાદ જકર્ઉકદન રં ગન
૦૧ અમ્બર ટાવર સાિે ગુલઝાર પાર્ક ગેટ નં-૦૩ ફિેવાડી) એ આસીિભાઇની ર્ંપનીના ડાયરે ક્ટર
િરીર્ેના હોદ્દાનો દુરઉપયોગ ર્રી, જુદા-જુદા ગ્રાહર્ો પાસેથી ર્ંપનીના ફ્લેટોના સિજુિી ર્રાર/દસ્િાવેજો
ર્રી આપી કુલ રૂમપયા ૫૭,૧૫,૦૦૦/- િેળવી લઇ, આસીિભાઇની ર્ંપનીિા જિાં નહી ર્રાવી મવશ્વાસઘાિ
અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી આર.ડી.રોકહિ ચલાવે છે .

ઘરફોડ ચોરી :-

સમાચાર યાદી િં.૨૩૮૨/૧૮

વેજલપરુ ાઃ અબ્દુલરજાર્ અબ્દુલભાઇ િેિણ (રહે.રોયલ પાિ ફ્લેટ રોયલ પાર્ે ર્ોનકર િેિણ હોલ આગળ
જુહાપુરા) એ વેજલપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૦૭/૧૨/૧૮ સવારના ૧૦/૩૦
થી બપોરના ૩/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના ઘરના દરવાજાનુ ં િાળુ િોડી અજાણી વ્યક્ક્િ ઘરિાં પ્રવેશ
ર્રી સોના-ચાંદીના દાગીના કર્િિ રૂમપયા ૫,૦૦૦/- અને રોર્ડ રૂમપયા ૪૦,૦૦૦/- િળી કુલ રૂમપયા
૪૫,૦૦૦/- િત્તાની ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી વી.ર્ે.બારૈ યા ચલાવે છે .
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િજર ચકુ વી ચોરી :-

સમાચાર યાદી િં.૨૩૮૩/૧૮

િવરં ગપરુ ાાઃ મવરાજભાઇ રજનીર્ાંિભાઈ સોની (ઉ.વ.૩૫)(રહે.િપોવન એપાટક િેન્ટ રાધા વલ્લભ
સોસાયટી જવાહર ચોર્ િણીનગર) એ િા.૭/૧૨/૧૮ નારોજ નવરં ગપુરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ
નોધાવી છે ર્ે િા.૦૫/૧૨/૧૮ સાજના ૫/૦૫ થી ૫/૨૦ વાગ્યા દરમ્યાન એર્ છોર્રી (૧૮ થી ૧૯
વર્કના આશરાની) નવરં ગપુરા સી.જી.સ્ક્વેર િોલિા આવેલ “મવનસ ડેટા પ્રોડક્ટ” નાિના એપલના
સ્ટોરિાં આવી નજર ચુર્વી એર્ એપલ ર્ંપનીનો આઈ-ફોન કર્િિ રૂમપયા ૭૪,૮૮૨/- ચોરી ર્રી લઈ
ગઇ હિી. આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ર્ે.એિ.પરિાર ચલાવે છે .

સોિાિો દોરો ખેચી તોડી લઇ ગયા :-

સમાચાર યાદી િં.૨૩૮૪/૧૮

ગાયકવાડ હવેલીાઃ પદિાબહેન વા/ઓ પ્રાણશંર્ર શ્રીિાળી (ઉ.વ.૬૦) (રહે.િહારાજ જગદીશ સોસાયટી
મવભાગ નંબર-૨ વસંિ રજબ ક્વાટક સક સાિે બહેરાિપુરા) િા.૦૭/૧૨/૧૮ ર્લાર્ ૧૮/૪૫ વાગ્યાના
સુિારે જિાલપુરબ્રીજ ઉપરથી પસાર થઇ રહયા હિા ત્યારે િોટર સાયર્લ ઉપર આવેલ એર્ પુરૂર્ (૨૫
થી ૩૦ વર્કના આશરાનો) પદિાબહેનના ગળાિાંથી સોનાની ચેઈન પેડલ સાથે કર્િિ રૂમપયા ૪૫,૦૦૦/ખેચી િોડી લઈ નાસી ગયો હિો. આ અંગેની ફરીયાદ પદિાબહેન શ્રીિાળી એ ગાયર્વાડ હવેલી પોલીસ
સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી વી.એન.શીંગરખીયા ચલાવે છે .

ઝેરી પ્રવાહી પી જતાં મ ૃત્ુાઃ-

સમાચાર યાદી િં.૨૩૮૫/૧૮

ુ ) એ અગમ્ય
ે ીપોળ ર્ાલુપર
શાહપરુ ાઃ રશ્િીર્ાબહેન નહેલ ખત્રી (ઉ.વ.૩૩) (રહે. કુવાવાળો ખાચો ભંડર
ર્ારણસર િા.૫/૧૨/૧૮ નારોજ શાહપુર ન્યુ વૈભવ પાલકર ખાિે ઝેરી પ્રવાહી પી લીધુ હતુ. સારવાર
િાટે િેિને નારણપુરા સરદાર પટેલ બાવાલા પાસે લાઇફ ર્ેર હોસ્પીટલિાં દાખલ ર્રવાિાં આવ્યા હિા.
જયાં સારવાર દરમ્યાન િા.૭/૧૨/૧૮ ર્લાર્ ૧૧/૩૦ વાગે િેિનુ ં મ ૃત્યુ મનપજયુ ં હતુ. આ અંગે શાહપુર
પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એસ.ડી.સોલંર્ી ચલાવે છે .

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