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

ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૦૨/૦૬/૨૦૧૮ શમનવાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૦૩૯/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૩૪ ર્ેસ ર્રી, ૩૩ વ્યક્ક્તઓને ઝડપી, ૪૯૭ લીટર
દે શી દારૂ, ૧૮૯ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૦૧ ક્વૉટર ઇંગ્લીશ દારૂ, ૪૦ બીયર ટીન, ૦૧ ર્ાર, ૦૧ સ્કુટર અને
૦૧ િોટર સાયર્લ ર્બજે ર્રી હતી. તેિજ જુગારધારા હેઠળ ૦૨ ર્ેસ ર્રી ૦૯ વ્યક્ક્તઓને ઝડપી રોર્ડ
રૂમપયા ૯૭,૨૩૦/- અને જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હતા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૦૪૦/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે તર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૪૭ વ્યક્ક્તઓની અટર્ાયત ર્રી હતી. તેિજ પ્રોહી.૯૩ મુજબ ૦૪ વ્યક્ક્તઓની અને પાસા હેઠળ ૦૩
વ્યક્ક્તની અટર્ાયત ર્રી હતી.

વવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :-

સમાચાર યાદી નં.૧૦૪૧/૧૮

અમરાઇવાડી : અક્ષયભાઇ સુરેશભાઇ જૈન (રહે,પ્રણવ ફ્લેટ િહાલક્ષ્િી પાંચ રસ્તા પાસે પાલડી) એ
તા.૧/૬/૧૮ નારોજ અિરાઇવાડી પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે તા.૧૯/૧૨/૧૭ તથા
૦૮/૦૧/૧૮ ના રોજ અિરાઇવાડી સુખરાિનગર ઉત્તિ ડેરી પાસે, ગુજરાત સ્િોલ ઇંડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ
રોડ નં.૪ િાં આવેલ બાગરે યા ટ્રેડલલિંગ નાિની દુર્ાન ખાતે આરોપી હહતેષભાઇ ઇન્દ્રવદનભાઇ સોની (રહે,
મવનયનગર િઢીની ખિણી રોડ ગુરુદ્વારા સાિે ઉધના સુરત) એ અક્ષયભાઇ નો પ્લાસ્સ્ટર્ ની થેલીનો
િાલ લઇ જઇ, િાલના નાણા પેટે ચુર્વવાના થતા કુલ રૂમપયા ૪,૬૮,૫૭૮/- નહી ચુર્વી આપી,
અક્ષયભાઇ સાથે છે તરપીડી અને મવશ્વાસઘાત ર્યો છે . આ ગુનાની તપાસ પો.સ..ઇ.શ્રી એિ.એિ.તેજોત
ચલાવે છે .

ઘરફોડ :-

સમાચાર યાદી નં.૧૦૪૨/૧૮

નારણપરુ ા : નીશાબેન ડો/ઓ િનસુખભાઈ વસાવા (રહે,મનધી એપાટક િેન્દ્ટ શાસ્ત્રીનગર નારણપુરા) એ
તા.૧/૬/૧૮ નારોજ નારણપુરા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે તા.૨૭/૦૫/૨૦૧૮ બપોરના
૦૧/૦૦ થી તા.૦૧/૬/૧૮ બપોરના ૨/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોતાના ઘરનુ લોર્ તોડી, અજાણી વ્યક્ક્ત
ઘરિા પ્રવેશ ર્રી ર્બાટિા મુર્ેલ સોના-ચાંદીના દાગીના અને રોર્ડ રર્િ િળી કુલ રૂમપયા ૯૬,૫૦૦/િતાની ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની તપાસ પો.સ..ઇ.શ્રી ડી.એચ.ચૌધરી ચલાવે છે .
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રાણીપ : અક્ષય ર્નૈયાલાલ ઓજા (ઉ.વ.૨૩)(રહે,રાિદશકન રો હાઉસ ર્ાશીબા રોડ રાણીપ) એ રાણીપ
પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે તા.૦૧/૦૬/૨૦૧૮ ના ર્લાર્ ૧/૩૦ થી ૬/૦૦ વાગ્યા
દરમ્યાન પોતાના ઘરના દરવાજાનો નકુચો તોડી, અજાણી વ્યક્ક્ત ઘરિા પ્રવેશ ર્રી, મતજોરીના
ડ્રોવરિાંથી સોના-ચાંદીના દાગીના અને રોર્ડ રર્િ િળી કુલ રૂમપયા ૨,૭૬,૦૦૦/- િતાની ચોરી ર્રી
લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની તપાસ પો.સ..ઇ.શ્રી વી.આર.ચાવડા ચલાવે છે .

ુ ગર : મનરજબેન વા/ઓ સુરેંરમસગ પવાર (રહે,રાિદે વનગર ગજાનંદ એસ્ટેટ સાિે, નાગરવેલ
બાપન
હનુિાન બાપુનગર) એ બાપુનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે તા.૨૧/૦૫/૨૦૧૮
સાંજના ૫/૦૦ થી તા.૦૧/૦૬/૧૮ બપોરના ૨/૦૦ સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન પોતાના ઘરિાં
અજાણી વ્યક્ક્ત પ્રવેશ ર્રી, સોના-ચાંદીના દાગીના અને િોબાઇલ ફોન હર્િંિત રૂમપયા ૮,૦૦૦/- િળી
કુલ રૂમપયા ૩૮,૫૦૦/- િતાની ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની તપાસ પો.સ..ઇ.શ્રી સી.એિ.ર્ાંટેલીયા
ચલાવે છે .

ઇસનપરુ : જયેશકુિાર નવનીતલાલ સોની (રહે,વૈભવપાર્ક ર્ેડીલા બ્રીજની બાજુિા ઘોડાસર) એ ઇસનપુર
પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે તા.૩૧/૦૫/૧૮ રાતના ૦૮/૦૦ થી તા.૦૧/૦૬/૧૮ સવાર
ના ૮/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન ઘોડાસર, ર્ાિેશ્વર ર્ોમ્પલેક્ષિાં આવેલ પોતાની “અલંર્ાર જ્વેલસક” નાિની
પોતાની દુર્ાનના લોખંડના દરવાજા ના નકુચાને તોડી, અજાણી વ્યક્ક્ત દુર્ાનિા પ્રવેશ ર્રી, દુર્ાનિાંથી
ચાંદીના દાગીના તથા ડી.વી.આર. હર્િંિત રૂમપયા ૨,૦૦૦/- િળી કુલ રૂમપયા ૨૪,૫૦૦/- િતાની ચોરી
ર્રી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની તપાસ પો.સ..ઇ.શ્રી બી.સી.છત્રાલીયા ચલાવે છે .

આત્મહત્યા :-

સમાચાર યાદી નં.૧૦૪૩/૧૮

વનકોલ : પારૂલબેન હર્શનમસિંહ ઠાર્ોર (ઉ.વ.૨૦)(રહે,વડવાળી ચાલી મસિંગરવા તા.દસ્રોઇ જી.અિદાવાદ)
એ અગમ્ય ર્ારણસર તા.૩૧/૦૫/૧૮ સાંજના ૦૫/૩૦ વાગ્યાના સુિારે પોતાના ઘરે ગળે ફાંસો ખાઇ
આત્િહત્યા ર્રી હતી. આ અંગે મનર્ોલ પોલીસે અર્સ્િાત િોત નોંધી આ અંગેની તપાસ િ.સ.ઇ.શ્રી
સુરમવરમસિંહ સ્વરુપમસિંહ ચલાવે છે .

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