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

ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

ુ વાર
તા.૦૫/૦૯/૨૦૧૮ બધ
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૭૧૯/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૩૯ ર્ેસ ર્રી, ૩૮ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૧૨૫ લીટર
દે શી દારૂ, ૨૦૨ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૩ સ્કૂટર, ૧ િોટર સાયર્લ અને ૧ રરક્ષા ર્બજે ર્રી હિી. િેિજ જુગારધારા
હેઠળ ૧૯ ર્ેસ ર્રી ૧૧૨ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૨,૫૪,૨૭૦/- અને જુગારના સાધનો ર્બજે
ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૭૨૦/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૬૬ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી િેિજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૩ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

છે તરપીંડીની ફરીયાદાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૭૨૧/૧૮

નવરં ગપરુ ાાઃ સુનીલભાઇ પુરુષોિિદાસ સબનાની (ઉ.વ.૪૮)(રહે, અનુરાગ બંગ્લોઝ નંબર.-૪,
શ્યાિમવહાર બંગ્લાની પાછળ શીલજ રોડ થલિેજ) એ િા.૪/૯/૧૮ નારોજ નવરં ગપુરા પોલીસ સ્ટેશન
ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨/૧/૧૮ થી િા.૪/૯/૧૮ સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન આરોપી
િયુરભાઈ સુરેશભાઈ ભાવસાર (રહે.ચાણક્યપુરી સેક્ટર-૪ ઘાટલોડીયા) િથા રીર્ીન જીિેન્દ્રભાઇ રાવલ
(રહે.વેદાન એપાટક િેન્દ્ટ ગોધાવી િલાવડીની બાજુિાં બોપલ) નાઓએ ભેગા િળી સુનીલભાઇને મવશ્વાસિાં
લઈ, નવરં ગપુરા સી.જી.રોડ ગીરીશ ર્ોલ્ડ્રીંગ્સ સાિે આવેલ અિોલા ચેમ્બસકની દુર્ાન નંબર ૮ થી ૧૧
“અનુરાગ ફેબ્રીર્સ” નાિની દુર્ાન ખાિેથી િયુરભાઈ નાઓએ લેડીજ કુિીનો િાલ રર્િિ રૂમપયા
૧૫,૮૪,૭૦૩/- િેિજ આરોપી રીર્ીનભાઈ લેડીજ કુિીનો િાલ રર્િંિિ રૂમપયા ૪૩,૬૮,૯૧૭/- લઈ જઈ,
બંનેના િાલના બાર્ી કુલ રૂમપયા ૫૯,૫૩,૬૨૦/- આજરદન સુધી નહી ચુર્વી, સુનીલભાઇ સાથે
મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એ.એચ.ર્ાઝી ચલાવે છે .

સરદારનગરાઃ ગીરીશભાઇ પરષોિિભાઇ નેિાણી (રહે,ત્રીજો િાળ, ર્ંચન એપાટક િટ
ેં સુખિણી એપાટક િેંટ
પાછળ “એ” વોડક કુબેરનગર સરદારનગર) એ િા.૪/૯/૧૮ નારોજ સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે
ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે આશરે અઢી િાસ પહેલાથી આજરદન સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન આરોપી
િમનષભાઇ જેઠાનંદ ચેલાણી (રહે,િારૂિી ફલેટ શમનદે વ િંદીર પાછળ “જી” વોડક કુબર
ે નગર સરદારનગર)
એ ગીરીશભાઇની ફેર્ટરીિાંથી લેગીઝ નંગ-૬૮૦૦ રર્િિ રૂમપયા ૪,૦૮,૦૦૦/- િથા ટુર્ડે-ટુર્ડે ઉપાડના
રૂમપયા ૭૨,૩૫૦/- િળી કુલ રૂમપયા ૪,૮૦,૩૫૦/- લઇ જઇ, િાલ ર્ે પૈસા પરિ નહી આપી, ગીરીશભાઇ
સાથે મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ડી.બી.પટેલ ચલાવે છે .
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લટ
ં ુ ની ફરીયાદાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૭૨૨/૧૮

નરોડાાઃ શ્રીરામુ શ્રીરર્શન બેગલ (ઉ.વ.૨૫)(રહે.ગલી નં.૧, ભાગકવ રોડ, િેઘાણીનગર) િા.૪/૦૯/૧૮
રાિના ૮/૩૦ વાગ્યાના સુિારે સ્વાિીનારાયણ િંરદર પાસે હરરદશકન ચોર્ડી જિા રોડ ઉપર એર્ િોટર
સાયર્લ ઉપર આવેલ ત્રણ અજાણ્યો ઇસિો (૨૦ થી ૩૫ વષકના આશરાના) શ્રીરામુના પેન્દ્ટના ખખસ્સાિાંથી
રોર્ડ રૂમપયા ૫૦૦/-, િોબાઇલ ફોન રર્િિ રૂમપયા ૧,૦૦૦/-, આર.સી.બુર્ િથા શ્રીરામુન ુ ં િોટર સાયર્લ
જીજે.૦૧.એસ.ડબલ્ડ્યુ.૧૭૯૮ રર્િિ રૂમપયા ૨૦,૦૦૦/- િળી કુલ રૂમપયા ૨૧,૫૦૦/- િિાની લુટં ર્રી
નાસી ગયા હિા. આ અંગેની ફરીયાદ શ્રીરામુ બેગલે નરોડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની
િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એન.ર્ે.ડાભી ચલાવે છે .

ચોરીાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૭૨૩/૧૮

કૃષ્ણનગરાઃ પુષ્પાબહેન વા/ઓ પ્રમવણમસિંહ જાદવ (ઉ.વ.૫૨)(રહે.આમ્રપાલી સોસાયટી િહાદે વનગર
વસ્ત્રાલ) એ િા.૪/૯/૧૮ નારોજ કૃષ્ણનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૧૦/૮/૧૮
ર્લાર્ ૧૧/૩૦ થી ૧૨/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન રબારી ર્ોલોની ચાર રસ્િાથી ઠક્કરનગર સ્વાિીનારાયણ
ડાઇનીંગ હોલ સુધી ઓટોરીક્ષાની મુસાફરી દરમ્યાન રીક્ષાિાં બેસેલ ત્રણ અજણ્યા ઇસિો (૨૫ થી ૩૫
વષકના આશરાના) એ રીક્ષા ચાલર્ની િદદગારીથી પુષ્પાબહેનની નજર ચુર્વી થેલાિાંથી રોર્ડ રૂમપયા
૧,૧૨,૦૦૦/- ચોરી ર્રી લીધી હિી. આ ગુનાની પો.સ.ઇ.શ્રી જે.બી.ચૌહાણ ચલાવે છે .

સોનાની ચેઈન ખેચી તોડી લઈ ગયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૭૨૪/૧૮

મણીનગરાઃ ચેિાબહેન વા/ઓ િૌનાગભાઇ િહેિા (ઉ.વ.૩૮)(રહે,પુમનિનગર ર્ેડીલા ક્રોસીંગ પાસે
ઘોડાસર) િા.૩૧/૦૮/૧૮ બપોરના ૧/૧૫ વાગ્યાના સુિારે રહરાભાઇ ટાવર થી આવર્ાર હોલ િરફ
જિા સુયાક સીટી સાિેથી પસાર થઇ રહ્યા હિા ત્યારે એર્ િોટર સાયર્લ ઉપર આવેલ બે પુરૂષ
ચેિાબહેનના ગળાિાંથી સોનાની ચેઇન રર્િિ રૂમપયા ૨૫,૦૦૦/- ખેચી િોડી લઇ નાસી ગયા હિા. આ
અંગેની ફરીયાદ ચેિાબહેન િહેિાએ િા.૪/૯/૧૮ નારોજ િણીનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે .
આ ગુનાની પો.સ.ઇ.આઇ.એસ.ગઢવી ચલાવે છે .

વાહન અકસ્માતમાં મ ૃત્યુ :-

સમાચાર યાદી નં.૧૭૨૫/૧૮

કષ્ૃ ણનગરાઃ રિેશભાઇ સોિજીિલ િેજવાણી (રહે,સર્જન બંગલોઝ ર્ેનાલ પાસે પાશ્વકનાથ ટાઉન શીપ રોડ
કૃષ્ણનગર) એ િા.૪/૯/૧૮ નારોજ કૃષ્ણનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૩૦/૮/૧૮
ર્લાર્ ૧૦/૩૦ વાગ્યાના સુિારે કૃષ્ણનગર નોબલ સ્કુલ પાસે ડૉ.દાબરા ર્લીમનર્ આગળથી રિેશભાઇના
પુત્ર મવનોદભાઇ િેજવાણી (ઉ.વ.૩૭) િોટર સાયર્લ ચલાવી પસાર થઇ રહ્યા હિા દરમ્યાન ર્ોઇ અજાણ્યા
ફોર વ્હીલ ગાડીના ચાલર્ે ગાડી પુરઝડપે અને બેદરર્ારીથી ચલાવી મવનોદભાઇને ટક્કર િારિા ગંભીર
ઇજાઓ થિા સારવાર િાટે િેિને મસવીલ હોસ્પીટલિાં દાખલ ર્રવાિાં આવ્યા હિા. જયાં સારવાર
દરમ્યાન િા.૧/૯/૧૮ સવારના ૯/૦૦ વાગે િેિનુ મ ૃત્યુ મનપજયુ ં હતુ. આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
જે.બી.ચૌહાણ ચલાવે છે .
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તળાવના પાણીમા ડુબી જતા મ ૃત્યુાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૭૨૬/૧૮

ચાંદખેડાાઃ કુશલ પંર્જભાઇ રાઠોડ (ઉ.વ.૩૧) (રહે. મશવનગર સોસાયટી આશારાિ આશ્રિ પાસે િોટેરા)
િા.૪/૯/૧૮ સાજના ૬/૪૫ વાગ્યાના સુિારે િેઘીબાનગર, એસ પોન્દ્ડ િળાવના પાણીિા ડુબી જિા
મ ૃત્યુ મનપજયુ ં હતુ. આ અંગે ચાંદખેડા પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ િ.સ.ઇ.શ્રી
સિીષભાઇ લક્ષ્િણભાઇ ચલાવે છે .

આત્મહત્યાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૭૨૭/૧૮

ચાંદખેડાાઃ જેર્સન સ/ઓ સ્ટીફન રક્રશ્ચન (ઉ.વ.૩૦) (રહે. ર્લ્ડ્પનાનગર જનિાનગર સાિે ચાંદખેડા) એ
પત્ની રરસાિણે હોઈ િનિાં લાગી આવિા િા.૪/૯/૧૮ સાજના ૬/૪૫ વાગ્યા પહેલા પોિાના ઘરે
પંખાના હર્
ુ િાં દુપટ્ટો બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે ચાંદખેડા પોલીસે અર્સ્િાિ
િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ િ.સ.ઇ.શ્રી પ્રમવણભાઇ જયંિીભાઇ ચલાવે છે .

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