જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટેલીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ંટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૨૪/૦૯/૨૦૧૮ સોમવાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૮૬૩/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૭૯ ર્ેસ ર્રી, ૭૭ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૧૮૩ લીટર
દે શી દારૂ, ૦૯ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ અને ૧૯ ક્વૉટર ઈંગ્લીશ દારૂ ર્બજે ર્યો હિો. િેિજ જુગાર ધારા
હેઠળ ૦૩ ર્ેસ ર્રી ૧૩ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૨૬,૩૧૦/- અને જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક
હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૮૬૪/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૫૨ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી િેિજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૦૧ વ્યક્ક્િની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

છે તરપીંડીની ફરીયાદાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૮૬૫/૧૮

મેઘાણીનગર : અવધેશમસહ જોગેશ્વરમસહ ભદોરીયા (રહે, સરસ્વિીનગર ધનજીભાઇની ચાલી બજારિા
િેઘાણીનગર) એ િા.૨૨/૦૯/૨૦૧૮ નારોજ િેઘાણીનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે
િા.૨૨/૦૫/૨૦૧૮ બપોરના ૨/૪૦ થી ૨/૫૦ સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન નેિાજીનગર ખાિે આવેલ
એસ.બી.આઇ. બેંર્ના એ.ટી.એિ.િાં એર્ અજાણ્યો પુરૂષ (૨૫ થી ૩૦ વષકના આશરાનો) અવધેશમસિંહ ને
પૈસા ર્ાઢી આપવાનુ જણાવી મવશ્વાસિા લઇ, અવધેશમસિંહના એ.ટી.એિ.ર્ાડક દ્વારા રૂપીયા ૨૦,૦૦૦/ઉપાડી લઇ અવધેશમસિંહ સાથે છે િરમપિંડી અને મવશ્વાસઘાિ ર્યો હિો. આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
વી.એસ.મસધવ ચલાવે છે .

ઘરફોડાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૮૬૬/૧૮

વટવા : રઇસભાઇ વલીિોહંિદ અંસારી (ઉ.વ.૩૩)(રહે,શાહેઆલિ પાર્ક રો-હાઉસ શાહેઆલિ દરગાહની
બાજુિાં ઇસનપુર) એ િા.૨૩/૯/૧૮ નારોજ વટવા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે
િા.૨૦/૦૯/૧૮ રાિના ૧૦/૦૦ થી િા.૨૨/૦૯/૧૮ સવારના ૧૦/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન વટવા જીયા
િસ્જીદ શેખાવટી પાર્ક ની બાજુિાં આવેલ રઇસભાઇના ર્ારખાનાિાં ઉપરના પિરા હટાવી, અજાણી વ્યક્ક્િ
ર્ારખાનાિાં પ્રવેશ ર્રી, ઇન્ટર લોર્ િશીન કર્િંિિ રૂપીયા ૨૫,૦૦૦/-, બે ર્ટર િશીન કર્િંિિ રૂમપયા
૯,૦૦૦/-, અને ૨૨૮ િીટર ર્ાપડ કર્િંિિ રૂમપયા ૧૧,૪૦૦/- િળી કુલ રૂમપયા ૪૫,૪૦૦/- િિાની ચોરી
ર્રી લઇ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એસ.પી.ગોહીલ ચલાવે છે .
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નરોડા : જયપાલમસિંહ રાજ ેંદ્રમસિંહ રહેવર (રહે,શાંિીપથ રે સીડન્સી દાદીસા હોટલની પાછળ એસ.પી.રીંગ
રોડ પાસે નરોડા) એ નરોડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૨/૦૯/૧૮ ના ર્લાર્
૯/૧૫ થી િા.૨૩/૦૯/૧૮ ના ર્લાર્ ૯/૧૫ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના િર્ાનનુ ં િાળુ િોડી, અજાણી
વ્યક્ક્િ ઘરિાં પ્રવેશ ર્રી,ઘરિાંથી સોના-ચાંદીના દાગીના અને રોર્ડ રૂપીયા ૫૦,૦૦૦/-િળી કુલ રૂમપયા
૪,૮૪,૦૦૦/- િિાની િેિજ ફ્લેટના બી/૨૦૧ િાં રહેિા જીિેન્દ્ર રણવીરમસિંહ રાજપુિના ઘરિાંથી
સોનાનો દોરો કર્િંિિ રૂમપયા ૨૫,૦૦૦/- િળી બંને ઘરિાંથી કુલ રૂમપયા ૫,૪૧,૦૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી
લઇ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી એચ.બી.વાઘેલા ચલાવે છે

સોનાનો દોરો ખેંચી તોડી લઇ ગયા :-

સમાચાર યાદી નં.૧૮૬૭/૧૮

નારણપરુ ા : નેહાબહેન વા/ઓ ર્લ્પેશભાઇ વખારીયા(ઉ.વ.૪૪)(રહે,શૈલ રે સીડન્સી રસવાટીર્ા ડાઇનીંગ
હોલની પાસે નારણપુરા ક્રોસીંગ પાસે નારણપુરા) િા.૨૩/૯/૨૦૧૮ રાિના ૯/૧૫ વાગ્યાના સુિારે
નારણપુરા સુર્ન્યા સાડીના શો રૂિ સાિે રોડ ઉપર ચાલિા પસાર થઇ રહ્યા હિા દરમ્યાન એર્ િોટર
સાયર્લ ઉપર આવેલ બે પુરૂષ નેહાબહેનના ગળાિાંથી સોનાનો પેડલ સાથે નો દોરો કર્િંિિ રૂમપયા
૩૦,૦૦૦/- ખેંચી િોડી લઇ નાસી ગયા છે . આ ગુનાની ફરીયાદ નેહાબહેન વખારીયાએ નારણપુરા
પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોંધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ડી.એન.પરિાર ચલાવે છે .

ચોરી :-

સમાચાર યાદી નં.૧૮૬૮/૧૮

સેટેલાઈટ : ભગીરથ ઈન્દ્રવદન દવે (ઉ.વ.૫૮)(રહે,ઈશાવાસ્યિ બંગલો, પ્રમિષ્ઠા એપાર્ટક િેંટની સાિે
સેટેલાઈટ) એ સેટેલાઇટ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૨૩/૦૯/૨૦૧૮ રાિના ૧૦/૩૦
થી િા.૨૩/૦૯/૨૦૧૮ ના ર્લાર્ ૮/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના ઘરના સીટીંગ રૂિની બારીિાંથી
અજાણી વ્યક્ક્િ પ્રવેશ ર્રી, ર્બાટિાંથી ટાઇટન ર્ંપનીની સોનાના પટ્ટાવાળી ઘડીયાળ િથા રોર્ડ રૂપીયા
૧,૦૦૦/- િળી કુલ રૂપીયા ૮૧,૦૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
એ.આર.બાથિ ચલાવે છે .

સરદારનગર : મિકહરભાઇ ધીરજભાઇ ભટ્ટ (રહે, િંગલદીપ સોસાયટી, ગોકુલધાિ સોસાયટીની સાિે,
ર્ઠવાડા રોડ, નવા નરોડા) એ સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૩/૦૯/૧૮
સાંજના ૪/૦૦ થી ૫/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન નોબલનગર નંદીગ્રાિ સોસાયટીના દરવાજા સાિે પાર્ક ર્રે લ
એક્ટીવાની ડેર્ીિાં મુર્ેલ મિકહરભાઇનો િોબાઇલ ફોન કર્િંિિ રૂમપયા ૧૩,૦૦૦/- અને િેિના મિત્ર પાથક
ઉપેન્દ્રકુિાર પટેલ નો વીવો વી-૯ િોડલનો િોબાઇલ ફોન કર્િંિિ રૂમપયા ૨૦,૦૦૦/- િથા મિત્ર શેખાવિ
મવરે ન્દ્રમસિંહ ર્જોડમસિંહ નો સેિસંગ જે-૭ િેક્ષ િોબાઇલ ફોન કર્િંિિ રૂમપયા ૧૦,૦૦૦/- િળી કુલ રૂમપયા
૪૩,૦૦૦/- િિાના િોબાઇલ એક્ટીવાની ડેર્ીનુ લોર્ િોડી, અજાણી વ્યક્ક્િ ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . આ
ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ડી.બી.પટેલ ચલાવે છે .

2

આનંદનગર : કરનાબહેન વા/ઓ રાજેશભાઇ વૈશ્ય (ઉ.વ.૫૦)(રહે, શ્રીજી પાર્ક અંકુર સ્કુલ પાસે ભુરાવાવ
ગોધરા) એ િા.૨૩/૯/૧૮ નારોજ આનંદનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે
િા.૨૧/૦૯/૨૦૧૮ સાંજના ૭/૧૫ વાગ્યાના સુિારે સેટેલાઇટ બ્રાન્ડ ફેર્ટરી શો-રૂિ ની અંદર
રીનાબહેનની નજર ચુર્વી, અજાણી વ્યક્ક્િ કરનાબહેનના થેલાિાં નાના પસકિાં મુર્ેલ સોનાના દાગીના
કર્િંિિ રૂપીયા ૪૫,૦૦૦/- અને રોર્ડ રૂપીયા ૩,૦૦૦/- િથા અગત્યના દસ્િાવેજઓ િળી કુલ રૂમપયા
૪૮,૦૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઇ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી ખમુભાઇ ર્ાનજીભાઇ ચલાવે છે .

આત્મહત્યાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૮૬૯/૧૮

ુ : પાથક સ/ઓ સુભાષભાઇ શુર્લા (ઉ.વ.૧૪)(રહે,અક્ષરધાિ રો-હાઉસ વેજલપુર) એ અગમ્ય
વેજલપર
ર્ારણોસર િા.૨૨/૦૯/૨૦૧૮ રાિના ૧૦/૦૦ વાગ્યાના સુિારે પોિાના ઘરે છિના હર્
ુ િાં દુપટ્ટો બાંધી
ગળે ફાંસો ખાઇ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે વેજલપુર પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી આઇ.ડી.પટેલીયા ચલાવે છે .

નારોલ : રાધાબેન ટીનાભાઇ (ઉ.વ.૩૫)(રહે,ગણેશનગરના ર્ાચા છાપરા હરીયાણા હોટલની સાિે
પીપળજ પીરાણા રોડ નારોલ) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૨૧/૦૯/૧૮ રાિના ૧૧/૦૦ વાગ્યાના સુિારે
પોિાના ઘરે ર્ોઇ પ્રવાહી પી જિાં, સારવાર િાટે િેિને વા.સા.હોક્સ્પટલ ખાિે દાખલ ર્યાક હિા. જયાં
સારવાર દરમ્યાન િા.૨૨/૦૯/૧૮ બપોરના ૪/૩૦ વાગે ફરજ પરના ડો.શ્રીએ િેિને મ ૃિ જાહેર ર્યાક
હિા. આ અંગે નારોલ પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી ઇન્િેખાબઆલિ
મુખ્િારહસન ચલાવે છે .
કૃષ્ણનગર : ધિેન્દ્રભાઇ ગોમવિંદરાિ લધાણી (ઉ.વ.૩૭)(રહે,બગીચા ગલી ગૃહ પંચાયિ સાિે ઠક્કરનગર)
એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૨૧/૯/૧૮ રાિના ૯/૪૦ વાગ્યાના સુિારે બંસી બબલલ્ડિંગની બાજુિા ઠક્કરનગર
રોડ ઉપર પોિાના શરીર ઉપર પોિાની જાિે પેટ્રોલ છાંટી સળગી જિા, સારવાર િાટે િેિને મસમવલ
હોસ્પીટલિાં દાખલ ર્યાક હિા. જયાં સારવાર દરમ્યાન િા.૨૨/૦૯/૧૮ સાંજના ૬/૩૦ વાગ્યાના સુિારે
ફરજ પરના ડો.શ્રી એ ધિેંન્દ્રભાઇને મ ૃિ જાહેર ર્યાક હિા. આ અંગે કૃષ્ણનગર પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ
નોંધી આ અંગેની િપાસ કૃષ્ણનગર પોલીસ ચલાવે છે .

ઇસનપરુ : ર્રણભાઇ જશુભાઇ વાઘેલા (ઉ.વ.૨૬)(રહે,જશોદાનગર વાઘેલાવાસ મવષ્ણુ ર્ોલોની) એ
અગમ્ય ર્ારણસર િા.૨૩/૦૯/૨૦૧૮ ના ર્લાર્ ૩/૩૦ વાગ્યા પહેલા ર્ોઇપણ સિયે વટવા
કર્.િી.૪૯૦/૧૬/૧૪ રે લ્વે ટ્રેર્ ખાિે ટ્રેઇન નીચે પડતુ મુર્ી આત્િહત્યા ર્રી છે . આ અંગે ઇસનપુર પોલીસે
અર્સ્િાિ િોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ર્ે.જી.જલવાણી ચલાવે છે .
નાયબ પોલીસ ર્મિશનર,
ર્ંટ્રોલરૂિ, અ’વાદ શહેર.
પોલીસ ર્મિશનર વિી.
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