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

ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૩૦/૦૮/૨૦૧૮ ગરૂુ વાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૬૭૫/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૩૬ ર્ેસ ર્રી, ૪૧ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૨૧૧ લીટર
દે શી દારૂ, ૨૮૧ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૫૪ બબયર ટીન, ૪ સ્કૂટર, ૧ ટેમ્પો અને ૧ િોટર સાયર્લ ર્બજે
ર્ર્યક હતય. િેિજ જયગાર ધારા હેઠળ ૯ ર્ેસ ર્રી ૪૬ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૨,૮૦,૨૫૦/- અને
જયગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૬૭૬/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મયજબ કયલ
૧૯૧ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી ૯૩ મયજબ ૧૪ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૩
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

વવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :-

સમાચાર યાદી નં.૧૬૭૭/૧૮

ુ ર
ુ ાઃ બળદે વભાઇ હહિંગોળભાઇ રબારી (રહે.જીવરાજપાર્ક સોસાયટી ટેબલફોન એક્ષ્ચેન્જ પાછળ, પાલડી
કાલપ
ય પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૯/૦૮/૧૮
રોડ, મવસનગર, જી.િહેસાણા) એ ર્ાલયપર
ય રિનપોળ ર્નર્ ચેમ્બસકની સાિે દયધીયા બબલ્ડીંગિાં “િેસસક
ના ર્લાર્ ૧૨/૧૦ વાગ્યા દરમ્યાન ર્ાલયપર
પટેલ પ્રમવણભાઇ ઇશ્વરભાઇ ર્ંપની” નાિની આંગડીયા પેઢીિાં િેનેજર િરીર્ે ર્ાિ ર્રિો આરોપી
અરમવિંદભાઇ ગાંડાભાઇ પ્રજાપમિ (રહે, ગાિ-ગોર્ળગઢ, િા.જી.િહેસાણા) એ પેઢીિાંથી જયદા-જયદા
દાગીના પાસકલ નંગ-૫૦ હર્િંિિ રૂમપયા ૮૧,૬૧,૮૦૦/-, સોનાના પાસકલ નંગ-૭ હર્િંિિ રૂમપયા
૨૩,૪૦,૦૦૦/- િથા રોર્ડ રર્િના બંડલ-૨૧ કયલ રૂમપયા ૫,૮૬,૭૨૦/- િેિજ પેઢીની ઓહફસિાં મયર્ેલ
રોર્ડ રૂમપયા ૨,૪૦,૦૦૦/- િળી કયલ રૂમપયા ૧,૧૩,૨૮,૫૨૦/- ઉચાપિ ર્રી છે . આ ગયનાની િપાસ
પો.ઇ.શ્રી આર.જી.દે સાઇ ચલાવે છે .
ઓઢવાઃ નીિીનકયિાર બનેસીંગ ધાર્ડ (ઉ.વ.૩૫)(રહે,પોપ્ર્યલર પાર્ક , નવરં ગ સ્કયલ રોડ છોટાલાલની ચાલી
ઓઢવ) એ િા.૨૯/૮/૧૮ નારોજ ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૩/૦૮/૧૮
રાિના ૯/૦૦ વાગ્યાના સયિારે ઓઢવ રીંગ રોડ ઉપર આવેલ રાધેશ્યાિ એસ્ટેટિાં શેડ નંબર-૧૬૦,
૧૬૧ “બી.એિ.સ્ટીલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ” નાિની નીિીનકયિારની ર્ંપનીિાંથી ટ્રર્ નંબર એિ.એચ.૧૫ ઇજી ૯૭૫૬
િા ૯૪૫૫ ર્ીલો સળીયા ભરી નાસીર્ ખાિે વેપારીને પહોચાડવા િાટે ડ્રાયવર પરવેઝખાન અને (૨)
સોનય મિશ્રા નાિના વ્યક્ક્િએ રવાના ર્યાક હિા. જે િાલ નાસીર્ ખાિે નહી પહોચાડી ટ્રર્ સાથે કયલ હર્િિ
રૂમપયા ૨૩,૪૨,૯૪૯/- સગેવગે ર્રી નીિીનકયિાર સાથે મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગયનાની
િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એચ.જે ચૌહાણ ચલાવે છે .
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ક્રાઇમબ્રાન્ચાઃ સંિોષ રાજયભાઇ શેઠ્ઠી(ઉવ.૪૪)(રહે.શ્રીનંદનગર મવભાગ-૩ વેજલપયર) એ િા.૨૯/૮/૧૮
નારોજ ક્રાઇિબ્રાન્ચ ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૧૫/૦૮/૧૮ થી આજહદન સયધીના સિયગાળા
દરમ્યાન સંિોષ શેઠ્ઠીની ઓફીસ િથા ઇન્ટરનેટ િાધ્યિથી અજાણ્યા ઇસિોએ સંિોષ શેઠ્ઠીની ર્ંપની
અથવા િો નાયર્ા ર્ંપની િાંથી ગ્રાહર્ોના ડેટા ર્ોઇપણ રીિે ચોરીથી િેળવી, ગ્રાહર્ોનો સંપર્ક ર્રી,
ગ્રાહર્ોના ઓડક ર મસવાયના બોગસ િાલની ડીલીવર ર્રી કયલ-૭૫ ગ્રાહર્ો પાસેથી સીઓડી (ર્ેશ ઓન
ડીલીવરી ચાર્જ) કયલ રૂમપયા ૮૯,૧૨૨/- િેળવી, સંિોષ શેઠ્ઠીની ર્ંપની િથા નાયર્ા ર્ંપની િથા ગ્રાહર્ો
સાથે મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગયનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી.વી.બી.બારડ ચલાવે છે .

ઘરફોડાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૬૭૮/૧૮

સરદારનગરાઃ જયાબહેન પ્રર્ાશભાઇ તયલમશયાની (હાલ રહે. અબાન હિીન બીસ મવન્િય સ્કયલની પાછળ
સોિસયદર
ં
પાલ્વા એસ.એસ.આર.લેઆઉટ સેર્ટર-૨ બેંગ્લોર) એ સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે
ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૯/૦૮/૧૮ સાંજના ૪/૩૦ વાગ્યા પહેલા નરોડા ગેલેક્ષી રોડ વૈકયંઠ મવહાર
સોસાયટી સાિે પોિાના િર્ાનના દરવાજાનો નકયચો િોડી અજાણી વ્યક્ક્િ ઘરિાં પ્રવેશ ર્રી સોનાચાંદીના દાગીના િથા અગત્યના દસ્િાવેજો િળી કયલ રૂમપયા ૧,૭૯,૦૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઇ ગઇ
છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ડી.બી.પટેલ ચલાવે છે .

ચોરી :-

સમાચાર યાદી નં.૧૬૭૯/૧૮

ુ રુ ાઃ િનયભાઇ સરદારભાઇ ઠાર્ોર (રહે.દાંિા ઠાર્ોરવાસ રાજિહેલ રોડ દાંિા િા-દાંિા જી-પાલનપયર
કાલપ
ય પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૯/૦૮/૧૮ ર્લાર્ ૧૧/૦૦ થી
બનાસર્ાંઠા) એ ર્ાલયપર
ય બી.બી.સી.િાર્ે ટ ત્રણ રસ્િા નજીર્ િનયભાઇના ખીસ્સાિાંથી રોર્ડ રૂમપયા
૧૨/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન ર્ાલયપર
૫૦,૦૦૦/- અજાણી વ્યક્ક્િ ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . આ ગયનાની િપાસ િ.સ.ઇ.શ્રી રોહહિમસિંહ રિણલાલ
ચલાવે છે .

મેઘાણીનગરાઃ રાિકયિાર જગદીશમસગ પરિાર (ઉ.વ.૨૫)(રહે.કયંભાજીની ચાલી રાિેશ્વર બ્રીજ નીચે
િેઘાણીનગર) એ િેઘાણીનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૮/૦૮/૧૮ રાિના
૧૧/૦૦ થી િા.૨૯/૦૮/૧૮ ર્લાર્ ૩/૩૦ સયધીના સિયગાળા દરમ્યાન ખયલ્લા િર્ાનિાંથી અજાણી
સોનાનય ં િોિીવાળુ પેડલ હર્િિ રૂમપયા ૮,૦૦૦/- સેિસંગ ર્ંપનીનો િોબાઇલ ફોન હર્િિ રૂમપયા
૧૦,૦૦૦/-, રોર્ડ રૂમપયા ૭૦૦/- િેિજ આજય-બાજયિા રહેિા રહીશોના ધાબા ઉપરથી િથા ખયલ્લા
ઘરિાંથી જયદી-જયદી ર્ંપનીના િોબાઇલ ફોન નંગ-૧૨ કયલ હર્િિ રૂમપયા ૩૫,૯૦૦/- અને રોર્ડ રૂમપયા
૫૦,૦૦૦/- િળી કયલ રૂમપયા ૧,૦૪,૬૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
વી.એસ.મસિંધવ ચલાવે છે .

શાહીબાગાઃ મવશાલકયિાર નટવરભાઇ પટેલ (રહે. શ્યાિમવલા-૧ એપાટક િેન્ટ િાત ૃભયમિ બંગ્લોઝની પાસે
મનર્ોલ રોડ મનર્ોલ) એ િા.૨૯/૮/૧૮ નારોજ શાહીબાગ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે
િા.૦૧/૦૫/૧૮ ર્લાર્ ૧૨/૦૦ થી િા.૨૯/૮/૧૮ સાંજના ૬/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન શાહીબાગ, અબભષેર્
એસ્ટેટ-૧ ખાિે આવેલ એિેજોન ર્ંપનીના ડીલીવરી સ્ટેશનિાં નોર્રી ર્રિા આરોપી (૧) જીિેંદ્રકયિાર
સયશીલકયિાર ગયપ્િા (રહે,ઇશ્વરબાગ સોસાયટી પંચદે વ િંહદર પાસે અર્યદ
ક ાનગર ઓઢવ) અને (૨)
સન્નીકયિાર ઉલફિરાિ પ્રજાપમિ (રહે, દ્ગારર્ાધીશનગર મવભાગ-૧ અંકયશ સ્કયલ સાિે અિરાઇવાડી) એ
ભેગા િળી ર્ંપનીિાંથી અલગ-અલગ િોબાઇલ ફોન નંગ-૨૫ હર્િંિિ રૂમપયા ૪,૫૦,૦૦૦/- ચોરી ર્રી
લઇ ગયા છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી વી.પી.િર્વાણા ચલાવે છે .
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સોનાની ચેઈન ખેંચી તોડી લઈ ગયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૬૮૦/૧૮

નારણપરુ ાાઃ આશાબહેન વા/ઓ જયેશકયિાર પરિાર (ઉ.વ.૬૮)(રહે. શ્રાધાદીપ ર્ોમ્પ્લેક્ષ નારણપયરા
ટેબલફોન એક્ષ્ચેજ પાસે અંકયર રોડ નારણપયરા) િા.૨૯/૦૮/૧૮ સાંજના ૫/૩૦ વાગ્યાના સયિારે
પ્રગિીનગર આનંદ એંપોરીયિ રે ડીિેન્ટ સ્ટોર આગળથી પસાર થઇ રહ્યા હિા ત્યારે એર્ િોટર સાયર્લ
ઉપર આવેલ બે પયરૂષ (૨૫ થી ૩૦ વષકના આશરાના) આશાબહેનના ગળાિાંથી સોનાની ચેઇન હર્િિ
રૂમપયા ૩૫,૦૦૦/- ખેચી િોડી લઇ નાસી ગયા હિા. આ અંગેની ફરીયાદ આશાબહેન પરિારે નારણપયરા
પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ડી.એન.પરિાર ચલાવે છે .

એલીસબ્રીજાઃ રૂપાબહેન વા/ઓ મનલેશભાઇ િહેિા (ઉ.વ.૪૭)(રહે.જયજીિ એપાટક િેંટ મપ્રિિનગર
સોસાયટી એલીસબ્રીજ) િા.૨૬/૦૮/૧૮ રાિના ૮/૧૫ વાગ્યાના સયિારે ગયજરાિ ર્ોલેજની બાજયિા
આવેલ આટક ગેલેરી પાસેના એ.એિ.ટી.એસ.બસ સ્ટેન્ડ સાિેથી પસાર થઇ રહ્યા હિા ત્યારે એર્ િોટર
સાયર્લ ઉપર આવેલ બે પયરૂષ રૂપાબહેનના ગળાિાંથી સોનાની ચેઇન ખેંચિા, રૂપાબહેને ચેઇન પર્ડી
રાખિા, ચેઇનનય ં સોનાનય ં હહરાજડીિ પેડલ હર્િિ રૂમપયા ૨૫,૦૦૦/- િોડી લઇ નાસી ગયા હિા. આ
અંગેની ફરીયાદ રૂપાબહેન િહેિાએ િા.૨૯/૮/૧૮ નારોજ એલીસબ્રીજ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે .
આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી પી.ડી.પરિાર ચલાવે છે .

આત્મહત્યાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૬૮૧/૧૮

ઘાટલોડીયાાઃ સયખદે વીબહેન વા/ઓ ધિેન્દ્રમસિંહ ચૌહાણ (ઉ.વ.૩૦) (રહે. ગોપાલનગર રબારીવાસ
ગીરીરાજ સોસાયટી મવભાગ-૨ ની બાજયિા ચાંદલોડીયા) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૨૮/૦૮/૧૮ સાજના
૬/૩૦ વાગ્યાના સયિારે પોિાના રહેણાંર્િાં છિની લોખંડની પાઇપ સાથે દયપટ્ટો બાંધી ગળે ફાસો ખાઇ
આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે ઘાટલોડીયા પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી
િહહપિમસહ િખિમસહ ચલાવે છે .

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