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

ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

ુ વાર
તા.૧૩/૦૬/૨૦૧૮ બધ
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૧૦૫/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૫૩ ર્ેસ ર્રી, ૪૪ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૪૪૧ લીટર
દે શી દારૂ, ૨૨૨ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૨૩૪ બીયર ટીન અને ૧ ર્ાર ર્બજે ર્રી હિી. િેિજ જુગાર ધારા
હેઠળ ૦૬ ર્ેસ ર્રી ૧૧ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૧૯,૩૦૦/- અને જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક
હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૧૦૬/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૨૩૬ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી.૯૩ મુજબ ૦૬ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૦૩
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

વવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :-

સમાચાર યાદી નં.૧૧૦૭/૧૮

વાડજ : િનિોહનભાઇ હરીશંર્ર શિાક (રહે, સે.૬/એફ મનર્કયનગર વાડજ) એ િા.૧૨/૬/૧૮ નારોજ
વાડજ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે સને ૨૦૧૪ થી ૨૦૧૬ સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન
આરોપી ગૌરીશંર્ર મશવકુિાર સોની (રહે,ર્ેશવ એપાટક િેન્ટ ભીિજીપુરા) એ નવા વાડજ ગાિ બબજલભાઇ
ભરવાડ ની દુર્ાન ભાડે રાખી સોની જડિર ર્ાિ ર્રી, િનિોહનભાઇ પાસેથી ટુક્ડે-ટુર્ડે સોનુ િથા રોર્ડ
રર્િ િળી કુલ રૂમપયા ૧૦,૫૦,૦૦૦/- િિા િેળવી લઇ, િનિોહનભાઇ સાથે મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી
ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી એન.એન.ચોધરી ચલાવે છે

વનકોલ : જયપાલમસિંહ જોરમસિંહ વેર્ાર (રહે,પુરષોિિનગર મવરાટનગર રોડ મનર્ોલ) એ િા.૧૨/૬/૧૮
નારોજ મનર્ોલ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૮/૬/૧૮ થી િા.૧૧/૬/૧૮ દરમ્યાન
મવરાટનગર ચાર રસ્િા પાસે આવેલ એસ.બી.આઇ. ના એ.ટી.એિ. િાં એર્ અજાણ્યો પુરૂષ (૨૪ થી ૨૭
વષકના આશરાનો) જયપાલમસિંહ જ્યારે એ.ટી.એિ િશીનિાંથી પૈસા ઉપાડિા હિા ત્યારે િેિને મવશ્વાસિાં
લઇ જયપાલમસિંહ નુ ં એ.ટી.એિ. સ્વાઇપ ર્રી, િેિનો ર્ોડ નંબર જોઇ લઇ, જયપાલમસિંહ ને એસ.બી.આઇ
બેંર્નુ બંધ હાલિનુ ં એ.ટી.એિ ર્ાડક આપી, જયપાલમસિંહ ના એ.ટી.એિ ર્ાડક થી કુલ રૂપીયા ૨,૫૫,૪૯૫/િેળવી લઇ, જયપાલમસિંહ સાથે મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી
એન.એન..શિાક ચલાવે છે
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ચોરી :-

સમાચાર યાદી નં.૧૧૦૮/૧૮

સોલા હાઇકોર્ટ : શાંિીલાલભાઇ જીવરાિભાઇ જોષી (રહે,આશય પ્લેટીના સ્વાિીનારાયર્ િંદીરની પાસે
આનંદ પાટી પ્લોટ રોડ ન્યુ રાર્ીપ) એ સોલા હાઇર્ોટક પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે
િા.૦૭/૦૬/૧૮ નારોજ અિરે લી ખાિેની દે ના બેંર્િાંથી રૂમપયા ૧,૪૫,૦૦૦/- ઉપાડી બેગિાં મુક્યા
હિા. ત્યારબાદ િા.૧૨/૦૬/૧૮ સવારનાં ૬/૦૦ વાગે ગાિ: જીરા ડાભડા િા-ધારી જી-અિરે લી ખાિે
થી મનર્ળી બપોરના ૩/૦૦ વાગ્યાના સુિારે અિદાવાદ ખાિે એસ.ટી.બસ િથા ઓટોરીક્ષાની મુસાફરી
ર્રી પોિાના ઘરે પહોંચિા, િેિનો થેલો ચેર્ ર્રિા િેિની બેગિાં મુર્ેલ રોર્ડા રૂમપયા ૧,૪૫,૦૦૦/જર્ાઇ આવેલ નહી જેની ર્ોઇ અજાર્ી વ્યક્ક્િ ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી
ડી.એિ.દે સાઇ ચલાવે છે

કૃષ્ણનગર : ર્ોર્ીલાબહેન વા/ઓ સુરેશભાઇ શિાક (ઉ.વ.૫૮)(રહે,ખોડીયારિાિાના િંદીર પાછળ
કુબેરદાસ ની જુની ચાલી સૈજપુર ટાવર) એ કૃષ્ર્નગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે
િા.૧૧/૦૬/૧૮ ના ર્લાર્ ૧૧/૦૦ થી ૧૧/૩૦ સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન સૈજપુર ફદે લી રોડ,
િખ્િેશ્વર િહાદે વ િંદીર, લાર્ડાના ડેિચા પાસે રોડ ઉપર એર્ અજાણ્યો પુરૂષ (૩૦ થી ૩૫ વષકના
આશરાનો) િથા એર્ છોર્રો (૧૫ થી ૧૬ વષકના આશરાનો) ભેગાિળી ર્ોકર્લાબહેનને મવશ્વાસિાં લઇ,
ભરોસો આપી િેઓની સોનાની બંગડીઓ િથા સોનાની ચેઇન િળી કુલ કર્િંિિ રૂમપયા ૧,૯૦,૦૦૦/િત્તાની ર્ોર્ીલા બહેનની નજર ચુર્વી ચોરી ર્રી લઇ ગયા છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી એન.પી.િારૂ
ચલાવે છે .

વનકોલ : હષક ર્નુભાઇ ચૌહાર્ (રહે,શ્રીિિ ફલેટ શ્યાિવેદ ની બાજુિા િનિોહન ઓઢવ રોડ મનર્ોલ) એ
મનર્ોલ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા ૧૨/૦૬/૧૮ બપોરના ૩/૩૦ થી ૩/૪૫ વાગ્યા
દરમ્યાન ર્ોઇપર્ સિયે મનર્ોલ સરદાર િોલ ની નીચે શ્રીજી ઇલેક્ટ્રોનીર્સ નાિની દુર્ાન આગળ પોિાની
એક્ટીવા નંબર જીજે.૦૧.એલ.પી.૬૯૫૫ કર્િંિિ રૂમપયા ૧૦,૦૦૦/- પાર્ક ર્રી હિી. જે એક્ટીવાની ડેર્ીિાં
રોર્ડ રૂમપયા ૯૦,૦૦૦/- મુર્ેલ હિા. જે એક્ટીવાની ર્ોઇ અજાર્ી વ્યક્ક્િ ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . આ
ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી પી.જે.ખાંટ ચલાવે છે .

ઇસનપરુ : હેિાબહેન વા/ઓ િમનષભાઇ જીવવાની (ઉ.વ.૩૨)(રહે,પુષ્ર્ર હોિ નવમનલ પાટી પ્લોટની
પાછળ નાના બચલોડા) એ િા.૧૨/૬/૧૮ નારોજ ઇસનપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે
િા.૦૮/૦૬/૧૮ ના ર્લાર્ ૧૧/૪૫ વાગ્યાના સુિારે હેિાબહેન ઇસનપુર ચાર રસ્િા થી મવશાલનગર
જવા િાટે ઓટોરીક્ષાિાં બેઠા હિા. આ મુસાફરી દરમ્યાન ઓટોકરક્ષાનો ચાલર્ િથા રીક્ષાિાં બેસેલ ત્રર્
ઇસિોએ ભેગાિળી હેિાબહેન ની નજર ચુર્વી િેિની બેગના પાઉચ િાંથી સોનાના દાગીના અને રોર્ડ
રર્િ િળી કુલ રૂમપયા ૮૩,૫૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઇ ગયા છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી
વાય.જી.િાથુકર્યા ચલાવે છે .

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