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

ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

ુ વાર
તા.૨૯/૦૬/૨૦૧૮ શક્ર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૨૨૪/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૪૯ ર્ેસ ર્રી, ૪૬ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૨૬૩ લીટર
દે શી દારૂ, ૩૬૮ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૧૨૫ ક્વૉટર ઇંગ્લીશ દારૂ, ૪૮ બીયરટીન ૦૧ સ્કુટર અને ૦૧ ર્ાર
ર્બજે ર્રી હિી. િેિજ જુગારધારા હેઠળ ૦૬ ર્ેસ ર્રી ૨૧ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૨૨,૬૦૦/અને જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૨૨૫/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૫૪૧ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી.૯૩ મુજબ ૩૦ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૦૩
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

વવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :-

સમાચાર યાદી નં.૧૨૨૬ /૧૮

નવરં ગપરુ ા : બીરલબહેન વા/ઓ દશકર્ભાઈ શાહ (ઉ.વ.૩૨)(રહે,ભુનેશ્વરપાર્ક સોસાયટી કર્રણપાર્ક નવા
વાડજ) એ િા.૨૮/૬/૧૮ નારોજ નવરં ગપુરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે
િા.૨૦/૦૨/૨૦૧૭ થી આજદીન સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન આશ્રિ રોડ સેલ્સ ઈન્ડીયાની ઉપર જાદવ
ચેમ્બસક ઓફીસ નં. ૫,૬ ખાિે આરોપી ગૌરવ પટેલ ઉફે ગૌરાંગ શાન્િીલાલ વોરા (રહે,રાજલક્ષ્િી
સોસાયટી, િોરબી રોડ ફાટર્ પાસે રાજર્ોટ) એ બીરલબહેનની પ્લાટેન ટ્રાવેલ્સની ઓકફસ િારફિે
રાજર્ોટથી મુબ
ં ઇ િેિજ મુબઇ
ં
થી કદલ્હી અને કદલ્હીથી મુબઇ
ં
મવગેરે જગ્યાની પ્લેનની ટીર્ીટો િેિજ
હોટલ બુર્ીંગ પોિાના નાિે િેિજ પોિાના િાણસોના નાિે ર્રાવી, પ્લેન ટીર્ીટ િથા હોટલ બુર્ીંગ
બંનેના િળી કુલ રૂમપયા ૩,૪૯,૩૦૦/- આજકદન સુધી બીરલબહેનને નકહ ચુર્વી મવશ્વાસઘાિ અને
છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી યુ.જે.જોષી ચલાવે છે .

વાસણા : મિકર્િાબહેન વા/ઓ મવષ્ણુભાઇ પટેલ (રહે,રત્નિ ફ્લેટ પરાગી ફ્લેટ ની સાિે પ્રજાપમિ ગાડક ન
ની ગલીિાં વાસણા) એ િા.૨૮/૬/૧૮ નારોજ વાસણા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે સને
િે/૨૦૧૬ થી આજદીન સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન મિકર્િાબહેન આરોપણ કદપાબહેન રિેશભાઇ જોષી
(રહે,અંકુર ફ્લેટ શાંમિવન રોડ પાલડી) ના ઘરે યોગા ક્લાસિાં જિા હોઇ, મિકર્િાબહેનને મવશ્વાસિા લઇ
િેિની પાસેથી કુલ રૂમપયા ૩,૦૦,૦૦૦/- િેિજ સાહેદ ર્લ્પનાબહેન પાસેથી રૂમપયા ૨,૦૦,૦૦૦/- ઉછીના
િેળવી લઇ, કુલ રૂમપયા ૫,૦૦,૦૦૦/- આજકદન સુધી પરિ નહી આપી, બંને સાથે મવશ્વાસઘાિ અને
છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી પી.એચ.જાડેજા ચલાવે છે .
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સોનાની ચેઇન ખેંચી તોડી લઇ ગયા :-

સમાચાર યાદી નં.૧૨૨૭ /૧૮

એલીસબ્રીજાઃ આનંદભાઇ રિેશચન્ર હીરાણી (ઉ.વ.૨૨)(રહે,સફલ પરીસર, સાઉથ બોપલ) એ
એલીસબ્રીજ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૭/૦૬/૨૦૧૮ સાંજના ૫/૪૫ વાગ્યાના
સુિારે આનંદભાઇની િાિા પ્રભાબહેન (ઉ.વ.૬૪) લો-ગાડક નના બીઆરટીએસ બસ સ્ટેન્ડ નજીર્થી
એક્ટીવા ચલાવી પસાર થઇ રહ્યા હિા દરમ્યાન િોટર સાયર્લ ઉપર આવેલ પુરૂષે પ્રભાબહેનના
ગળાિાંથી સોનાની ચેઇન આશરે કર્િંિિ રૂમપયા ૭૦ થી ૭૫ હજાર ખેચી િોડી લઇ નાસી ગયો હિો. આ
ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એ.પી.જેબલીયા ચલાવે છે .

મણીનગરાઃ નીકુંજભાઇ અશોર્ભાઇ ઠક્કર(ઉ.વ.૩૧)(રહે,મસધ્ધનાથપાર્ક સોસાયટી,ઘોડાસર) એ િણીનગર
પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૮/૦૬/૧૮ રાિના ૧૦/૧૫ વાગ્યાના સુિારે િણીનગર
બળીયર્ાર્ાના િંદીર થી િીરા ચાર રસ્િા વચ્ચે એક્ટીવા ચલાવી પસાર થઇ રહ્યા હિા દરમ્યાન એર્
િોટર સાયર્લ ઉપર આવેલ બે પુરૂષ મનકુંજભાઇના ગળાિાંથી સોનાની ચેઇન કર્િંિિ રૂમપયા ૪૫,૦૦૦/ખેચી િોડી લઇ નાસી ગયા હિા. આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એચ.એન.વાઘેલા ચલાવે છે .

લટ
ં ુ ની ફરીયાદ :-

સમાચાર યાદી નં.૧૨૨૮ /૧૮

ુ ગરાઃ મવનયકુિાર ગુલાબચંદ જૈન (ઉ.વ.૫૨)(રહે,ન્યુ ઉિંગ સોસાયટી િાધવબાગની પાછળ
બાપન
મનણકયનગર નવા વાડજ) એ િા.૨૭/૬/૧૮ નારોજ બાપુનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે
ર્ે િા.૧૨/૦૬/૨૦૧૮ બપોરના ૧/૦૦ વાગ્યાના સુિારે બાપુનગર હરદાસનગર SBI ર્ોનકર નજીર્ રોડ
ઉપર મવનયકુિારની કરક્ષાિાં એર્ અજાણ્યો ઇસિ પેસજ
ે ર િરીર્ે બેસાડયા બાદ િેણે અન્ય બે અજાણ્યા
ઇસિો (૩૦ થી ૩૫ના આશરાના) ને બોલાવી, મવનયકુિારે પહેરેલ સોનાની ચેઇન કર્િંિિ રૂમપયા
૪૦,૦૦૦/- અને સોનાની બે વીંટી કર્િંિિ રૂમપયા ૪૦,૦૦૦/- િળી કુલ રૂમપયા ૮૦,૦૦૦/- િિાની લુટં
ર્રી િિાિ નાસી ગયા છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી સી.એિ.ર્ાંટેલીયા ચલાવે છે .

ચોરી :-

સમાચાર યાદી નં.૧૨૨૯ /૧૮

ુ રુ : િહાવીર રીખબચંદ ગોલેચા (ઉ.વ.૬૨)(રહે, પંચશીલ રે સીડન્સી-૨ મવક્રિનગર સોસાયટી, સ્ટેટ
કાલપ
ુ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ
બેંર્ ઓફ ઇન્ડીયાની પાછળ ઉસ્િાનપુરા) એ િા.૨૮/૬/૧૮ નારોજ ર્ાલુપર
નોધાવી છે ર્ે ઓગસ્ટ/૨૦૧૭ થી િા.૨૨/૬/૨૦૧૮ સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન સારં ગપુર ખાિે આવેલ
આનંદ ક્લોથ િાર્ે ટના પહેલા િાળે દુર્ાન નં-૧૨૪ િાં આવેલ પોિાની “પ્રેટી ટેક્ષટાઇલ” નાિની ર્ાપડની
દુર્ાનિાંથી અજાણી વ્યક્ક્િ આશરે ૩૫૦ પુજાની જોડના પીસ આશરે રૂપીયા ૩,૦૦,૦૦૦/- િિાની નજર
ચુર્વી ચોરી ર્રી લઇ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એન.બી.સોલંર્ી ચલાવે છે .
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વાહન ચોરી :-

સમાચાર યાદી નં.૧૨૩૦ /૧૮

નવરં ગપરુ ા : મવજય જીતુભાઇ ઠાર્ોર (રહે,ચોર્ીયાિની ઓરડી, સરોજ ચેમ્બસક, સેલ્સ ઇંડીયાની પાછળ,
કદનેશ હોલની ગલીિા, નવરં ગપુરા) એ િા.૨૮/૬/૧૮ નારોજ નવરં ગપુરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ
નોધાવી છે ર્ે િા.૨૫/૦૬/૧૮ રાિના ૧૧/૦૦ થી િા.૨૬/૦૬/૧૮ સવારના ૭/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન
મવજયભાઇના ઘરે િેિની પથારીિાંથી, િેિના ટેમ્પાની ચાવી િેિજ િોબાઇલ ફોન કર્િંિિ રૂમપયા
૯,૦૦૦/- અજાણી વ્યક્ક્િએ ચોરી ર્રી, સરોજ ચેમ્બરના પાકર્િંગિા પાર્ક ર્રે લ િેિનો અશોર્ લેલન ટેમ્પો
નંબર જીજે.૦૧.ઇ.ટી.૨૫૭૮ કર્િંિિ રૂમપયા ૫,૫૦,૦૦૦/- િળી કુલ રૂમપયા ૫,૫૯,૦૦૦/-િિાની ચોરી
ર્રી લઇ ગઇ છે .આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી વી.એ.પરિાર ચલાવે છે

આત્મહત્યા :-

સમાચાર યાદી નં.૧૨૩૧/૧૮

ખાડીયા : ભાસ્ર્ર ઉત્તિ રાણા (ઉ.વ.૧૯)(રહે,ગિરાડની પોળ, િાંડવીની પોળ, િાણેક્ચોર્) એ અગમ્ય
ર્ારણસર િા.૨૮/૬/૧૮ ના ર્લાર્ ૮/૧૦ વાગ્યા પહેલા ર્ોઇપણ સિયે પોિાના ઘરે ગળે ફાંસો ખાઇ
આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે ખાડીયા પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
ડી.ડી.ચૌધરી ચલાવે છે .

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