જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટરોલરૂિ ટે લી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફે ક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૩૦/૦૫/૨૦૧૮ બુધવાર
અમદાવાદ શહે ર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુ ગારધારા હે ઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૦૧૫/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૩૨ ર્ે સ ર્રી, ૨૭ વ્યમિઓને ઝડપી, ૧૨૮ લીટર દે શી
દારૂ, ૪૧૩ બોટલ ઇં ગ્લીશ દારૂ, ૪૦ ક્વૉટર, ૧૨૫ મબયર ટીન, ૦૧ ર્ાર અને ૦૧ રીક્ષા ર્બજે ર્રી હતી. તેિજ
જુ ગાર ધારા હેઠળ ૦૧ ર્ે સ ર્રી ૧૧ વ્યમિઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૧૫,૧૮૦/- અને જુ ગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક
હતા.

તકે દારીના પગલા હે ઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૦૧૬/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે તર્ે દારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ િુજબ ર્ુ લ ૨૧૨ વ્યમિઓની
અટર્ાયત ર્રી હતી. તેિજ પ્રોહી.૯૩ િુજબ ૦૬ વ્યમિની અને પાસા હેઠળ ૦૧ વ્યમિની અટર્ાયત ર્રી હતી.

વવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :-

સમાચાર યાદી નં.૧૦૧૭/૧૮

નવંગપુરા : ર્લ્પેશર્ુ િાર પ્રહલાદભાઈ પટે લ (રહે, ગાયત્રીનગર સોસાયટી આદશક સ્ર્ુ લની સાિે િહેસાણા રોડ
મવસનગર) એ નવરં ગપુરા પોલીસ સ્ટે શન ખાતે તા.૨૯/૫/૧૮ નારોજ ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે તા.૦ ૪/૦૪/૨૦૧૮
ના રોજ નવરં ગપુરા નેશનલ હેન્ડલુિની ગલીિાં ફૂટ્ટપાથ ઉપર (૧) મપયુષભાઈ બળદે વભાઈ પટે લ (૨) અંર્ુર
બળદે વભાઈ પટે લ (૩) બળદે વભાઈ ર્ે શવલાલ પટે લ (તિાિ રહે, ૧૧ શરણિ સોસાયટી શેરડીનગરની બાજુ િાં
ખેરાલુ રોડ, મવસનગર) ભેગાિળી ર્લ્પેશર્ુ િારની સી.જી.રોડ ખાતે આવેલ પટે લ િણીલાલ િગનલાલ એન્ડ સન્સ
આંગડીયા પેઢીિાં અલગ-અલગ વ્યિીઓએ જિા ર્રાવેલ ર્ુ લ રૂમપયા ૭૨,૬૨,૦૦૦/- ની ઉચાપત ર્રી. તે પૈસા
ર્ં પનીિાં જિા થયા છે તે બાબતની ખોટી રસીદો બનાવી ર્લ્પેશર્ુ િાર સાથે મવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી ર્રી
નાસી ગયા છે . આ ગુનાની તપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એ.એચ. ર્ાઝી ચલાવે છે .

સોનાનો દોરો ખેંચી તોડી લઇ ગયા :-

સમાચાર યાદી નં.૧૦૧૮/૧૮

ચાંદખેડા : િહેશભાઇ પૂજા
ં ભાઇ સોલંર્ી (ઉ.વ.૩૭)(રહે,અચલ ડર ીિ હાઉસ મવસતિાતાના િંમદરની પાછળ
અભય રેસીડેન્સી ની બાજુ િા આઇ.ઓ.સી રોડ ચાંદખેડા) એ તા.૨૯/૫/૧૮ નારોજ ચાંદખેડા પોલીસ સ્ટે શન
ખાતે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે તા.૨૬/૦૫/૧૮ રાતના ૯/૧૫ વાગ્યાના સુિારે ચાંદખેડા વ્રજ ટે નાિેન્ટ થી િણીક્રુપા
સ્ર્ુ લ તરફ જતા રોડ ઉપર િહેશભાઇ પોતાની પત્ની મશલ્પાબેનને ટી.વી.એસ. ટુ -મવ્હલર ઉપર પાછળ બેસાડી
પસાર થઇ રહ્યા હતા દરમ્યાન એર્ િોટર સાયર્લ ઉપર આવેલ બે પુરૂષ મશલ્પાબેનના ગળાિાંથી સોનાનો
મહરાના પેડલ સાથેનો દોરો મર્ં િત રૂમપયા ૩૦,૦૦૦/- િતાનો ખેંચી તોડી લઇ નાસી ગયા હતા. આ ગુનાની તપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી વી.આર.દે સાઇ ચલાવે છે .

મણીનગર : બરુખાબેન વા/ઓ મદપર્ભાઇ િોરદાની (ઉ.વ.૪૦)(રહે,સીટી સેન્ટર નરોડા પાટીયા, નરોડા) એ
િણીનગર પોલીસ સ્ટે શન ખાતે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે તા.૨૯/૦૫/૧૮ રાતના ૯/૧૫ વાગ્યાના સુિારે િણીનગર
જય મહં ન્દ ચાર રસ્તા ડુ ન સ્ર્ુ લની સાિેની ગલીિા રોડ પરથી પસાર થઇ રહ્યા હતા દરમ્યાન એર્ િોટર સાયર્લ
ઉપર આવેલ બે પુરૂષ બરૂખાબેનના ગળાિાંથી સોનાનો દોરો મર્ં િત રૂમપયા ૨૯,૦૦૦/- િતાનો ખેંચી તોડી
લઇ નાસી ગયા હતા. આ ગુનાની તપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એિ.જી.સોલંર્ી ચલાવે છે .

1

લુંટ :-

સમાચાર યાદી નં.૧૦૧૯/૧૮

ગાયકવાડ હવેલી : મવશાિણભાઇ સોિતભાઇ શાર્ટ (ઉ.વ.૨૫)(રહે,હનુિાન દાદાની શેરી ગાિ-િીતીયાળા
તાલુર્ો-જાફરાબાદ મજલ્લો-અિરેલી) એ ગાયર્વાડ હવેલી પોલીસ સ્ટે શન ખાતે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે
તા.૨૯/૦૫/૧૮ ના ર્લાર્ ૬/૩૦ વાગ્યાના સુિારે મવશાિણભાઇ પોતાની બોલેરો ગાડી િાં સરઘવો ભરી
જિાલપુર ફુલ બજારની સાિેથી પસાર થઇ રહ્યા હતા દરમ્યાકન ત્રણ અજાણ્યા ઇસિો એ મવશાિણભાઇ સાથે
ઝપા ઝપી ર્રી, બોલેરો ગાડી ની ર્ે મબન િાં િુર્ેલ િોબાઇલ ફોન મર્ં િત રૂપીયા ૧૪,૯૦૦/- તથા રોર્ડા રૂમપયા
૧૦.૦૦૦/- અને અગત્યના દસ્તાવેજો િળી ર્ુ લ રૂમપયા ૨૪,૯૦૦/- ની લુટ
ં ર્રી નાસી ગયા છે . આ ગુનાની તપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી વી.એન.શીંગરમખયા ચલાવે છે .

ઘરફોડ ચોરી :-

સમાચાર યાદી નં.૧૦૨૦/૧૮

સરદારનગર : હરીલાલ ગુરુદાસિલ દલવાણી (રહે, વેદાંજ બંગ્લો રણિુિેસ્ વર રોડ હાંસોલ સરદારનગર) એ
સરદારનગર પોલીસ સ્ટે શન ખાતે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે તા.૨૮/૦૫/૧૮ રાતના ૮/૩૦ થી તા.૨૯/૦૫/૧૮
સવારના ર્લાર્ ૮/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન સૈજ પુર બોઘા ફે નસ ફ્લેટના બાજુ િા રેલ્ વે ગળનાળા સાિે આવેલ
પોતાની અપકણ ર્ે મિર્લ્સ નાિ ની ઓફીસના બાથરુિની બારીની મિલનો ર્ાચ ર્ાઢી, અજાણી વ્યમિ
ઓફીસિાં પ્રવેશ ર્રી, ઓફીસિા િુર્ેલ તીજોરીિાંથી રોર્ડા રુપીયા ૯,૦૦,૦૦૦/- તથા હાડક મડસ્ર્ સાથેનુ
મડવીઆર મર્ં િત રૂમપયા ૧૫,૦૦૦/- તથા અગત્યના દસ્તાવેજો િળી ર્ુ લ રૂમપયા ૯,૧૫,૦૦૦/- િત્તાની ચોરી લઇ
ગઇ છે . આ ગુનાની તપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એિ.એિ ઠાર્ોર ચલાવે છે .
વસ્ત્રાપુર : તાર્ે શભાઇ S/O િહેંદ્રભાઇ વ્યાસ (રહે. જયંતપાર્ક સોસાયટી ની બાજુ િા સુભાષચોર્ િેિનગર
ઘાટલોડીયા) એ વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટે શન ખાતે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે તા.૨૫/૦૫/૧૮ રાતના ૧૧/૩૦ થી
તા.૨૯/૦૫/૧૮ સવારના ર્લાર્ ૬/૪૫ વાગ્યા દરમ્યાન જયઅંબન
ે ગર થલતેજ સોસાયટી ની સાિે આવેલ
સવકઅવતરી ફ્લેટ નીચે દુ ર્ાન નંબર ૧ અને ૨ મડલીવરી ડોટ ર્ોિ નાિની દુ ર્ાન ના િુખ્ ય શટરને િારેલ
ઇન્ટૅ રલોર્ની અસલ ચાવી થી લોર્ ખોલી શટર ઉચુ ર્રી, અજાણી વ્યમિ દુ ર્ાનિાં પ્રવેશ ર્રી લોખંડની તીજોરી
ના લોર્રિાંથી રોર્ડ રૂમપયા ૩,૯૩,૧૦૬/- િતાની ચોરી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની તપાસ પો.ઇ.શ્રી
એસ.આર.ગાિીત ચલાવે છે .
નારણપુરા : શીતલબહેન તે િમનષભાઈ પ્રભુદાસ ની મવધવા પત્ની પટે લ (રહે. આનંદપાર્ક સોસાયટી દે વેંદ્ર પાર્ક
ચાર રસ્તાની પાસે નારણપુરા) એ નારણપુરા પોલીસ સ્ટે શન ખાતે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે તા.૭/૪/૧૮ થી
તા૨૯/૫/૧૮ સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન નારણપુરા સરદાર પટે લ ર્ોલોની ખાતેના શીતલબહેનના ભાઈના
િર્ાનના પાછળના દરવાજાનુ તાળુ તોડી અજાણી વ્યમિ િર્ાનિા પ્રવેશ ર્રી, સોના-ચાંદીના દાગીના િળી
ર્ુ લ મર્ં િત રૂમપયા ૮૩,૨૦૦/- િતાની ચોરી ર્રી લઈ ગઇ છે . આ ગુનાની તપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી જી.બી.વાઘેલા ચલાવે
છે .
સેટેલાઇટ : આદીત્ય સ/ઓ પરીિલભાઇ સોની (રહે, આઝાદ સોસાયટી િહાદે વના િંદીરની ગલીિા બ્રહ્મભટ્ટ
હોલની સાિેની ગલીિા સંતરુ એપાટક િેન્ટની સાિેના સેટેલાઈટ) એ સેટેલાઇટ પોલીસ સ્ટે શન ખાતે ફરીયાદ
નોધાવી છે ર્ે તા.૨૮/૫/૧૮ બપોરના ૧/૩૦ થી તા.૨૯/૫/૧૮ ના ર્લાર્ ૧૨/૩૦ સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન
પોતાના િર્ાનના દરવાજા ની લોખંડની જાળી તોડી, અજાણી વ્યમિ ઘરિાં પ્રવેશ ર્રી, સોનાના દાગીના, ત્રણચાર ર્ે રટ
ે મહરા મર્ં િત રૂમપયા ૧,૦૦,૦૦૦/- અને રોર્ડા રૂમપયા ૫૦,૦૦૦/- િળી ર્ૂ લ રૂપીયા ૪,૫૦,૦૦૦/- િતાની
ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની તપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એ.આર બાથિ ચલાવે છે .

વાહન અકસ્માતમાં મૃત્યુ :-

સમાચાર યાદી નં.૧૦૨૧/૧૮

નારોલ : બલીમસંગ ધિેન્દ્રમસંહ ભદોરીયા (રહે,ગાિ:ઓદીિોડ તા-બાયડ મજલ્લો-ઇટાવા ઊત્તરપ્રદે શ) એ નારોલ
પોલીસ સ્ટે શન ખાતે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે તા.૨૯/૦૫/૧૮ ના ર્લાર્ ૬/૦૦ વાગ્યાના સુિારે નારોલ પીપળજ
નેશનલ ટર ાન્સપોટક ની સાિે રોડ ઉપર લર્ઝરી બસ નંબર યુ.પી.૭૫.એિ.૯૮૧૫ ના અજાણ્યા ચાલર્ે પોતાનુ
વાહન પુરઝડપે અને ગફલતભરી રીતે ચલાવી લાવી રોડ ઉપરથી પસાર થતા દે વાભાઇ (જેઓના પુરા નાિસરનાિાની ખબર નથી તે) નાઓને ટક્કર િારી, શરીરે ગંભીર ઇજાઓ પહોંચાડતા તેિનું સ્થળ ઉપર િૃત્યુ
મનપજ્યુ હતુ. આ ગુનાની તપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ટી.ર્ે .દે વિુરારી ચલાવે છે .
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કરં ટ લાગતા મૃત્યુ :-

સમાચાર યાદી નં.૧૦૨૨/૧૮

જી.આઇ.ડી.સી. વટવા : આમશફખાન ર્યુિખાન પઠાણ (ઉ.વ.૨૦)(રહે. રાજીવનગરનો ટે ર્રો રાિોલ)
તા.૨૯/૫/૧૮ બપોરના ૪/૩૦ વાગ્યાના સુિારે જી.આઇ.ડી.સી. ફે ઝ ૪ મસધ્ધી મવનાયર્ ર્ં પનીિાં એસ.એસ.ની
ટાંર્ી પાણીનો ફુવારો િારી સાફ ર્રતા હતા ત્યારે વીજ ર્રં ટ લાગતા સારવાર અથે તેિને એલ.જી. હોસ્પીટલ
િાં લઇ જતા સારવાર દરમ્યાન તેિનું િૃત્યુ મનપજ્યુ હતુ. આ અંગે જી.આઇ.ડી.સી. વટવા પોલીસે અર્સ્િાત
િોત નોંધી આ અંગન
ે ી તપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એસ.એસ. ગોસ્વાિી ચલાવે છે .

સાપ કરડતા મૃત્યુ :-

સમાચાર યાદી નં.૧૦૨૩/૧૮

ઘાટલોડીયા : શૈલશ
ે ભાઇ રિણભાઇ બારૈયા (ઉ.વ.૨૫)(રહે.ભુયંગદે વ ચાર રસ્તા શારદા સ્ર્ુ લની પાછળ
ઘાટલોડીયા ) ને તા.૨૨/૫/૧૮ ના ર્લાર્ ૩/૦૦ વાગ્યાના સુિારે પોતાના ઘરે સુતા હતા દરમ્યાન સાપ ર્રડતા
સારવાર અથે તેિને સોલા મસવીલ હોસ્પીટલ િાં દાખલ ર્રવાિાં આવ્યા હતા. જ્યાં સારવાર દરમ્યાન
તા.૨૯/૫/૧૮ સાંજના ૬/૩૦ વાગે તેિનું િૃત્યુ મનપજ્યુ હતુ. આ અંગે ઘાટલોડીયા પોલીસે અર્સ્િાત િોત નોંધી
આ અંગેની તપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એ.આર.ડાંગર ચલાવે છે .

આત્મહત્યા :-

સમાચાર યાદી નં.૧૦૨૪/૧૮

મેઘાણીનગર : (૧) યશોદાબહેન ગીરીશર્ુ િાર ર્ુ શ્વાહ (ઉ.વ.૩૦)(રહે.હનુિાન નગર ર્ુ ં ભાજી ની ચાલી રાિેશ્વર
િેઘાણીનગર) એ અગમ્ય ર્ારણસર તા.૨૯/૫/૧૮ બપોરના ૨/૩૦ વાગ્યાના સુિારે પોતાના ઘરે ગળે ફાંસો ખાઇ
આત્મહત્યા ર્રી હતી. આ અંગે િેઘાણીનગર પોલીસે અર્સ્િાત િોત નોંધી આ અંગેની તપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
એસ.ઓ.ચૌધરી ચલાવે છે .
મેઘાણીનગર : (૨) મદપરાજ રાિમસંગ ર્ુ શ્વાહ (ઉ.વ.૧૭)(રહે.જગદીશમસંગની ચાલી, ચંદનનગર ભાગકવ રોડ
િેઘાણીનગર) એ અગમ્ય ર્ારણસર તા.૨૯/૫/૧૮ બપોરના ૩/૩૦ થી સાંજના ૬/૩૦ વાગ્યા સુધીના સિયગાળા
દરમ્યાન પોતાના ઘરે પંખાના હુ ર્િાં વાયર બાંધી ગળે ફાંસો ખાઇ આત્મહત્યા ર્રી હતી. આ અંગે િેઘાણીનગર
પોલીસે અર્સ્િાત િોત નોંધી આ અંગેની તપાસ હે.ર્ો.શ્રી નવનીતભાઇ હસિુખભાઇ ચલાવે છે .

નાયબ પોલીસ ર્મિશનર,
ર્ં ટરોલરૂિ, અ’વાદ શહેર.
પોલીસ ર્મિશનર વતી.
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