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

ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૦૮/૦૭/૨૦૧૮ રવિિાર
અમદાિાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૨૯૦/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૮૮ ર્ેસ ર્રી, ૮૨ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૫૭૩ લીટર
દે શી દારૂ, ૩૪૬ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૧૧૩ ક્વાટક ર ઇંગ્લીશ દારૂ, ૫૧ બબયર ટીન, ૨ સ્કુટર, ૨ િોટર
સાયર્લ અને ૧ ર્ાર ર્બજે ર્રી હિી. િેિજ જુગારધારા હેઠળ ૮ ર્ેસ ર્રી ૨૪ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ
રૂમપયા ૫૫,૭૩૦/- અને જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૨૯૧/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૪૪૭ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી.૯૩ મુજબ ૪૫ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૧૧
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

છે તરપીંડી અને વિશ્વાસઘાત :-

સમાચાર યાદી નં.૧૨૯૨/૧૮

ક્રાઈમ બ્રાન્ચાઃ તુષાર જીિેન્દ્રભાઇ પંડયા (ઉ.વ.૩૫) (રહે. ઇશ્ર્ોન ફ્લાવર, લાલ ગેબી આશ્રિ પાસે, ઘુિા)
એ િા.૭/૭/૧૮ નારોજ ક્રાઈિ બ્રાન્દ્ચ ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૪/૬/૧૮ ર્લાર્ ૫/૦૦ થી ૫/૨૦
વાગ્યા દરમ્યાન ઓનલાઈન ઈનરનેટના િાધ્યિથી આરોપી િોબાઇલ નંબર ૭૨૮૯૮૩૯૬૦૨ના ધારર્ે
તુષાર પંડયાને ફોન ર્રી એસ.બી.આઇ. ક્રેડીટ ર્ાડક મવભાગિાંથી બોલિા હોવાનુ જણાવી મવશ્વાસ આપી
ઓ.ટી.પી. નંબર િેળવી લઇ ઓનલાઇન ઇન્દ્ટરનેટથી રૂમપયા ૩૦,૦૦૦/- છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગુનાની
િપાસ પો.ઇ.શ્રી વી.બી.બારડ ચલાવે છે .

ઘરફોડ :-

સમાચાર યાદી નં.૧૨૯૩/૧૮

ુ ાાઃ હસમુખભાઈ દે વચંદભાઈ ગાંધી (રહે. મનધી એપાટક િેન્દ્ટ પ્રગમિનગર નારણપુરા) એ
નારણપર
નારણપુરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૬/૭/૧૮ બપોરના ૩/૩૦ િા.૭/૭/૧૮
ર્લાર્ ૧૧/૪૫ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના િર્ાનના દરવાજાનુ િાળુ િોડી અજાણી વ્યક્ક્િ ઘરિાં પ્રવેશ
ર્રી સોના-ચાંદીના દાગીના કર્િિ રૂમપયા ૫૪,૦૦૦/- અને રોર્ડ રૂમપયા ૧,૦૦,૦૦૦/- િળી કુલ રૂમપયા
૧,૫૪,૦૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઇ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી એન.ર્ે.સુરિી ચલાવે છે .

1

ચોરીાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૨૯૪/૧૮

કૃષ્ણનગરાઃ ભરિભાઇ ગણપિલાલ િોદી (ઉ.વ.૧૯) (રહે. કદવ્ય જીવન સત્વ મનર્ોલ રોડ) એ કૃષ્ણનગર
પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૭/૭/૧૮ બપોરના ૧૨/૩૦ વાગ્યાના સુિારે ર્ઠવાડા
રોડ મુરલીધર ર્ોમ્પેલ્ક્ષ દુર્ાન નં ૨૨ વી- ગોલ્ક્ડ નાિની પોિાની દુર્ાને ગ્રાહર્ બની અજાણ્યા બે પુરૂષ
આવ્યા હિા. આ પુરૂષોએ (૧) સોનાની ચેઈન નંગ-૫ કર્િિ રૂમપયા ૧,૯૦,૦૦૦/- (૨) સોનાની વીટી
નંગ-૧૧ કર્િિ રૂમપયા ૨,૪૦,૦૦૦/- (૩) સોનાની બુટ્ટી નંગ-૧૧ કર્િિ રૂમપયા ૧,૯૦,૦૦૦/- િળી કુલ
કર્િિ રૂમપયા ૬,૨૦,૦૦૦/- ર્ઢાવી લેવાનુ ર્હી સાઈડિાં મુર્વાનુ જણાવી ચાંદીનો મસક્કો ખરીદી ર્રી
ચાંદીના મસક્કાના કર્િિ રૂમપયા બસો પચાસ આપી કદધેલ અને દાગીનાનુ બબલ બનાવી આપવાનુ
જણાવિા ભરિભાઈ બબલ બુર્ શોધિા હિા દરમ્યાન ભરિભાઈની નજર ચુર્વી આ બે અજાણ્યા પુરૂષો
સાઈડિાં મુર્ાવેલ સોનાના દાગીના ચોરી ર્રી લઈ નાસી ગયા હિા. આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
પી.ર્ે.દવેરા ચલાવે છે .

આનંદનગરાઃ નીરવભાઇ કદનેશચંર પટેલ (રહે. સહજ સેબલટેર એપાિેન્દ્ટ એ.પી.એિ.સી.િાર્ે ટ સાિે
વૈશાલી ટાઉન શીપની બાજુિા ન્દ્યુ વાસણા) એ આનંદનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે
િા.૭/૭/૧૮ સાજના ૬/૧૫ થી ૬/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન આનંદનગર ૧૦૦ ફુટ રોડ ટ્ મવન્દ્ર્લ ર્ોમ્્લેષ
સાિે પાર્ક ર્રે લ પોિાની ર્ારના દરવાજાનો ર્ાચ િોડી ર્ારિાંથી બેગની અજાણી વ્યક્ક્િ ચોરી ર્રી લઈ
ગઈ હિી. જે બેગિાં ટેબલેટ સાથે કુલ રૂમપયા ૫૫,૦૦૦/- િિા હિી. આ ગુનાની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી
હનીફભાઈ ચલાવે છે .

િાહન ચોરીાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૨૯૫/૧૮

સોલા હાઈકોર્ટ ાઃ હષક યોગેશભાઈ પટેલ (રહે. સહજાનંદ સ્ટેટસ હેિાથાક પાટી ્લોટ સાિે સાયન્દ્સ સીટી
રોડ સોલા) એ સોલા હાઈર્ોટક પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૭/૭/૧૮ ર્લાર્ ૩/૦૦
થી ૪/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન રહેણાંર્ નજીર્ પાર્ક ર્રે લ બજાજ પલ્ક્સર િોટર સાયર્લ નંબર જીજે ૦૧
એનવાય ૭૩૬૮ કર્િિ રૂમપયા ૩૫,૦૦૦/- અને રોયલ એનકફલ્ક્ડ િોટર સાયર્લ નંબર જીજે ૦૧ યુસી
૭૧૨૬ કર્િિ રૂમપયા ૧,૨૦,૦૦૦/- અજાણી વ્યક્ક્િ ચોરી ર્રી લઈ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ
પ્રો.િ.સ.ઈ.શ્રી અિીિભાઇ રણછોડભાઇ ચલાવે છે .

ચાંદખેડાાઃ ભરિભાઇ ર્ાળુભાઇ સાર્રે ચા (ઉ.વ.૩૮) (રહે. હરીઓિનગર મવભાગ-૧ કડ ર્ેબીન સાબરિિી)
એ િા.૨/૭/૧૮ રાિના ૧૦/૦૦ વાગે ચાંદખેડા િોટેરા મવષ્ણુનગર સોસાયટી પકરિલ હોક્સ્પટલ નજીર્
પોિાની ઈનોવા ર્ાર નંબર જીજે ૧૮ બીજી ૩૯૭૬ કર્િિ રૂમપયા ૨,૦૦,૦૦૦/- પાર્ક ર્રી હિી. જેની ચોરી
િા.૩/૭/૧૮ સવારના ૮/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન થઈ હિી. આ અંગેની ફરીયાદ ભરિભાઈ સાર્રે ચાએ
િા.૭/૭/૧૮ નારોજ ચાંદખેડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
પી.એસ.ચૌધરી ચલાવે છે .
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િાહન અકસ્માતમાં મ ૃત્ુાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૨૯૬/૧૮

િાડજાઃ િા.૭/૭/૧૮ સાજના ૫/૩૦ વાગ્યાના સુિારે જુના વાડજ રાિાપીરનો ટેર્રો બી.આર.ટી.એસ
બસ સ્ટેન્દ્ડ પાસે બી.આર.ટી.એસ ર્ોરીડોરિા આરોપી બસના ચાલર્ નરે શભાઇ બબાભાઇ ચૌધરી (રહે.ગાિ
ખડોસણ િા.મવસનગર જી િહેસાણા) એ બસ પુરઝડપે અને બેદરર્ારીથી ચલાવી અજાણ્યા પુરૂષને ટક્કર
િારિા ગંભીર ઈજાઓ થિા અજાણ્યા પુરૂષનુ િોિ મનપજયુ ં હતુ. આ અંગે વાડજ પોલીસે બસના ચાલર્
નરે શભાઇ ચૌધરી મવરૂધ્ધ ગુનો નોધી આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી પી.બી.ગઢવી ચલાવે છે .

ધાબા ઉપરથી પડી જતાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૨૯૭/૧૮

દાણીલીમડાાઃ અંજના હેંડીક્રાફ્ટ નારોલ ખાિે રહેિા અને ત્યાજ ર્ાિ ર્રિા અરૂણભાઇ શંર્રભાઇ બાંડીર્ેય
(ઉ.વ. ૪૭) િા.૨૮/૬/૧૮ રાિના ૮/૦૦ વાગ્યાના સુિારે હેંડીક્રાફ્ટિાં ર્ાિ ર્રિા હિા ત્યારે ધાબા
ઉપરથી પડી જિા ગંભીર ઈજાઓ થિા સારવાર િાટે એલ.જી.હોસ્પીટલિાં દાખલ ર્રવાિાં આવ્યા હિા.
જયાં સારવાર દરમ્યાન િા.૬/૭/૧૮ સાજના ૭/૪૫ વાગે િેિનુ ં મ ૃત્યુ મનપજયુ ં હતુ. આ અંગે દાણીલીિડા
પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી વાય.ર્ે.ગોકહલ ચલાવે છે .

આતમહતયા :-

સમાચાર યાદી નં.૧૨૯૮/૧૮

નરોડાાઃ અમશ્વનભાઇ પોપટભાઇ કહરપરા (ઉ.વ.૨૬) (રહે.મનમધ સોસાયટી રાધે એપાટક િેન્દ્ટ ઠક્કરનગર રોડ)
એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૬/૭/૧૮ રાિના ૧૧/૦૦ વાગ્યાના સુિારે નરોડા દે વી સીનેિાથી નરોડા
પાકટયા વચ્ચે ઝેરી દવા પી લીધી હિી. સારવાર દરમ્યાન િેિનુ ં મ ૃત્યુ મનપજયુ ં હતુ. આ અંગે નરોડા
પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ હે.ર્ો. શ્રી રિેશભાઇ અમ ૃિભાઇ ચલાવે છે .

મેઘાણીનગરાઃ ર્ૌશીર્ ગોનુમસિંદુ રોય (ઉ.વ.૨૬) (રહે.સાધ્ય ર્ો.ઓ.સોસાયટી રાિેશ્વર િેઘાણીનગર) એ
અગમ્ય ર્ારણસર િા.૭/૭/૧૮ સાજના ૫/૦૦ થી ૭/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના ઘરે પંખાના હર્
ુ િાં
ર્પડુ બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે િેઘાણીનગર પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી
આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી આર.જી.રાવલજી ચલાવે છે .

નારોલાઃ ર્ેિનભાઇ ડાહ્યાભાઇ સેંગાલ (ઉ.વ.૨૯) (રહે. વેકદર્ા રે મસડેનસી આકૃમિ ટાઉનશીપની બાજુિાં
નારોલ) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૭/૭/૧૮ સાજના ૬/૩૦ વાગ્યા પહેલા પોિાના ઘરે છિિાં લોખંડના
હર્
ુ િાં દોરડુ બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે નારોલ પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી
આ અંગેની િપાસ પ્રો.એ.એસ.આઇ.શ્રી બ્રીજરાજમસિંહ દીલીપમસિંહ ચલાવે છે .

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