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

ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૦૪/૦૯/૨૦૧૮ મંગળવાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૭૧૧/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૧૧ ર્ેસ ર્રી, ૦૯ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૧૩૮ લીટર
દે શી દારૂ અને ૧ ર્ાર ર્બજે ર્રી હિી. િેિજ જુગારધારા હેઠળ ૭૬ ર્ેસ ર્રી ૪૬૬ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી
રોર્ડ રૂમપયા ૧૮,૨૯,૯૬૨/- અને જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૭૧૨/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૮૨ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી િેિજ પાસા હેઠળ ૦૨ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

છે તરપીંડીની ફરીયાદાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૭૧૩/૧૮

સરદારનગરાઃ ચુમનલાલ લગજીભાઇ િિચે (રહે,રાજધાનીની ચાલી, અંકુરમનવાસ છારાનગર કુબેરનગર
સરદારનગર) એ િા.૦૩/૦૯/૧૮ નારોજ સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે
િા.૧૮/૨/૧૮ થી આજદીન સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન આરોપી જયબાબા ર્ેટરસકના િાલીર્
સાગરભાઇ ભેરૂભાઇ િેવાડા (રહે,હરદાસનગર શાર્િાર્ે ટ પાસે, બાપુનગર જનરલ હોક્સ્પટલ પાસે
બાપુનગર) એ ચુમનલાલ પાસેથી િેિની દદર્રી અને દદર્રાના લગ્ન પ્રસંગની રસોઇ બનાવવા સારૂ કુલ
રૂમપયા ૮૩,૦૦૦/- િેળવી લઇ, રસોઇ નદહ બનાવી િેિજ નાંણા પરિ નદહ આપી ચુમનલાલ સાથે
મવશ્વાસઘાિ અને છે િરમપિંડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એિ.એિ.ઠાર્ોર ચલાવે છે .

ઘરફોડાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૭૧૪/૧૮

ખોખરાાઃ ઇર્બાલહસ
ુ ેન િહિદઇસ્િાઇલ શેખ (રહે,અહેિદી સોસાયટી, ઝુલિા મિનારા પાસે, રાજપુર
ગોિિીપુર) એ િા.૦૩/૦૯/૧૮ ના રોજ ખોખરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે
િા.0૧/0૯/૧૮ બપોરના ૧/00 થી િા.0૨/0૯/૨0૧૮ ના ર્લાર્ ૯/00 વાગ્યા દરમ્યાન બુચીયા
િહાદે વના િંદદર પાસે આવેલ પોિાની “મશફા િોબાઇલ” નાિની દુર્ાન નુ ં પિરૂ ખોલી પી.ઓ.પી.ની છિ
િોડી, અજાણી વ્યક્ક્િ દુર્ાનિાં પ્રવેશ ર્રી, દુર્ાનિાંથી ત્રણ િોબાઇલ ફોન દર્િંિિ રૂમપયા ૧૮,૧૭૨/અને રોર્ડ રૂપીયા ૩0,000/- િળી કુલ રૂમપયા ૪૮,૧૭૨/- િત્તાની ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની
િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી આર.એસ.મત્રવેદી ચલાવે છે .
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ચોરીાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૭૧૫/૧૮

નરોડાાઃ કુંિાબહેન િહજીભાઇ ઠાર્ોર (ઉ.વ.૨૮)(રહે,િહાદે વવાસ, ગાિ-મુદઠયા નરોડા) િા.૦૩/૦૯/૧૮
સાંજના ૪/૦૦ વાગ્યાના સુિારે નરોડા ગાિ એ.એિ.ટી.એસ. બસ સ્ટેન્ડ પાસે ચીજવસ્તુ ની ખરીદી ર્રિા
હિા દરમ્યાન ર્ોઇ અજાણી વ્યક્ક્િ કુંિાબહેનની નજર ચુર્વી િેિનુ ં પસક ર્ે જેિાં રોર્ડ રૂપીયા ૧૭,૦૦૦/અને સોનાની બુટ્ટી દર્િંિિ રૂમપયા ૩૦,૦૦૦/- િળી કુલ રૂમપયા ૪૭,૦૦૦/- િિા હિી િેિજ િેિની સાથે
આવેલ નીરૂબહેનના પસકિાંથી િોબાઇલ દર્િંિિ રૂમપયા ૫,૦૦૦/-, પેન ડ્રાઇવ દર્િંિિ રૂમપયા ૧૦૦/- િથા
રોર્ડ રૂમપયા ૬,૬૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની ફરીયાદ કુંિાબહેન ઠાર્ોરે નરોડા
પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એ.એિ.પટેલ ચલાવે છે .
ુ હેન વા/ઓ પ્રેિજીભાઇ ચૌહાણ (ઉ.વ.૪૯)(રહે,ભુસા સુલેિાનની ચાલી જૈન દે રાસરની
કાગડાપીઠાઃ દે વબ
બાજુિાં ગોિિીપુર) એ િા.૦૩/૦૯/૧૮ ના રોજ ર્ાગડાપીઠ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે
ર્ે િા.૨૭/0૮/૧૮ ના ર્લાર્ ૧૨/૧0 વાગ્યાના સુિારે ઘટાર્ણક િાર્ે ટ ખાિે આવેલ આઇ.સી.આઇ.સી.આઇ
ુ હેન પાસે
બેંર્ ખાિે પૈસા ગણિા હિા દરમ્યાન બે અજાણ્યા ઇસિો (૩૫ થી ૪૦ વર્કના આશરાના) દે વબ
ુ હેન નોટો બદલાવવા
આવી “પ૦૦ રૂમપયાની નોટ નહી ચાલે નોટોના નંબર ગલિ છે ” િેિ ર્હેિા દે વબ
ુ હેન પોિાના પૈસા થેલીિાં મ ૂર્ી ઘરે જઇ
પરિ ગયેલ અને ર્ેશીયરે નોટો બરાબર છે િેિ જણાવિા દે વબ
રૂમપયા ગણી જોિા રૂમપયા ૧,૯૬,૦૦૦/- િાંથી રૂમપયા ૪૦,૦૦૦/- ઓછા મનર્ળ્યા હિા. જેની બે અજાણ્યા
ઇસિોએ ચોરી ર્રી લીધી હિી. આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એિ.જે.હણ
ુ ચલાવે છે .

લટ
ં ુ ની ફરીયાદાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૭૧૬/૧૮

નવરં ગપરુ ાાઃ લાલુરાિ શંર્રજી ડાિોર (ઉ.વ.૨૭)(રહે, નોબલ ક્લાસીસની ઓફીસિા દદનેશહોલની ગલી,
નવરં ગપુરા) એ નવરં ગપુરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૦૩/૦૯/૧૮ ના ર્લાર્
૬/૩૦ વાગ્યાના સુિારે નવરં ગપુરા લો-ગાડક ન નળ વાળા સર્ક લ થી સીવીર્ સેંટર િરફ જવાના રોડ ઉપર
એર્ ટુ વ્હીલર ઉપર આવેલ બે પુરૂર્ (૨૫ થી ૩૦ વર્કના આશરાના) લાલુરાિને પરીિલ જવાનો રસ્િો
પુછવાના બહાને નજીર્ આવી, લાલુરાિને ચપ્પુ બિાવી ઇજા ર્રી, િેિના પેન્ટના ખીસ્સાિાં મુર્ેલ
િોબાઇલ ફોન દર્િંિિ રૂમપયા ૫,૦૦૦/- અને રોર્ડ રૂમપયા ૧૦,૦૦૦/- િળી કુલ રૂમપયા ૧૫,૦૦૦/િિાની લુટં ર્રી નાસી ગયા છે . આ ગુનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી એ.એિ.પરિાર ચલાવે છે .

સોનાની ચેઈન ખેચી તોડી લઈ ગયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૭૧૭/૧૮

ુ રાત યનુ નવસીટીાઃ ર્લાવિીબહેન વીડો/ઓ હરીન્રભાઈ િહેિા (ઉ.વ.૭૫)(રહે,સત્યિ સ્ર્ાયલાઈંડ,
ગજ
ટોરેં ટ પાવર, સોલા ક્રોસ રોડ, નારણપુરા) િા.૦૩/૦૯/૧૮ સાંજના ૭/૪૫ વાગ્યાના સુિારે િેિનગર
હલ્િેટ ઓવરબ્રીજથી વાળીનાથ િરફ બ્રીજ ઉિરિા રોડ ઉપરથી પસાર થઇ રહ્યા હિા દરમ્યાન એક્ટીવા
ઉપર આવેલ એર્ પુરૂર્ ર્લાવિીબહેનના ગળાિાંથી સોનાનો દોરો દર્િંિિ રૂમપયા ૩૦,૦૦૦/- ખેચી િોડી
લઇ નાસી ગયો હિો. આ ગુનાની ફરીયાદ ર્લાવિીબહેન િહેિાએ ગુજરાિ યુમનવસીટી પોલીસ સ્ટેશન
ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ર્ે.ર્ે.ચૌધરી ચલાવે છે .

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