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

ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

ુ વાર
તા.૦૮/૦૬/૨૦૧૮ શક્ર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૦૭૫/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૩૭ ર્ેસ ર્રી, ૩૦ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૧૪૮ લીટર
દે શી દારૂ, ૧૦૦ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૧૩ ક્વાટક ર ઇંગ્લીશ દારૂ, ૭ બબયર ટીન, ૧ રરક્ષા અને ૨ સ્કુટર ર્બજે
ર્ર્ુક હતુ. િેિજ જુગાર ધારા હેઠળ ૪ ર્ેસ ર્રી ૧૪ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૧૮,૨૫૦/- અને
જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૦૭૬/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૯૨ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી.૯૩ મુજબ ૧૦ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

વવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :-

સમાચાર યાદી નં.૧૦૭૭/૧૮

નારણપરુ ાાઃ જાનર્ી વા/ઓફ રદપકુિાર યાજ્ઞીર્ (ઉ.વ.૩૨) (રહે. ટેનાિેન્ટ નંબર-૧૧ પારસિણી
સોસાયટી ન્ર્ુ ર્િકચારીનગરની બાજુિા રન્નાપાર્ક ઘાટલોડીયા) એ નારણપુરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ
નોધાવી છે ર્ે િા.૭/૬/૧૮ ર્લાર્ ૧૨/૩૦ થી બપોરના ૧/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન નારણપુરા મશવાલીર્
ર્ોમ્પલેક્ષિાં આવેલ એસ.બી.આઇ.ના એ.ટી.એિ.િાં ૩૦ વર્કના આશરાના અજાણ્યા પુરૂર્ે જાનર્ીબહેનની
નજર ચુર્વી એ.ટી.એિ ર્ાડક બદલી, પીન નંબર જાણી લઈ સી.જી.રોડ એ.ટી.એિ.િાંથી કુલ રૂમપયા
૧૭,૦૦૦/- ઉપાડી લીધા હિા. આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી ડી.એચ.ચૌધરી ચલાવે છે .

ક્રાઈમ બ્રાન્ચાઃ પીન્ર્ીબહેન વા/ઓફ સન્ની િોદી (ઉ.વ.૩૫) (રહે. સત્યસુયક ર્ોમ્પલેક્ષ સિાધાર ક્રોસ રોડ
સોલા

ઘાટલોડીયા)

િા.૧૫/૧૨/૨૦૧૭

એ

િા.૭/૬/૧૮

થી

આજદીન

નારોજ

સુધીના

ક્રાઈિ

સિયગાળા

બ્રાન્ચ

ખાિે

દરમ્યાન

ફરીયાદ
આરોપી

નોધાવી
િોબાઈલ

છે

ર્ે

નંબર

૯૧૮૫૮૬૮૩૦૮૭૩ ના ધારર્ે પીન્ર્ીબહેનના િોબાઈલ ફોન ઉપર ર્ોલ ર્રી અમનરૂધ્ધ શિાક નાિ જણાવી
નોર્રી અપાવવાની લાલચ આપી મવશ્વાસ ર્ેળવી પેન્ર્ીબહેનના બેન્ર્ના ક્રેડીટર્ાડક નંબર અને ઓટીપી
નંબર જાણી લઈ રૂમપયા ૧,૨૪,૪૦૦/- ખાિાિાંથી ઉપાડી લઈ મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ
ગુનાની િપાસ પો.ઈ.શ્રી જે.એસ.ગેડિ ચલાવે છે .
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ઘરફોડાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૦૭૮/૧૮

ઓઢવાઃ શંર્રભાઇ રાિભાઇ પટેલ (રહે.અિરનાથમવલા સુયકિ એલીગન્સની પાછળ રીંગરોડ ઓઢવ) એ
ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૬/૬/૧૮ રાિના ૧૦/૦૦ થી િા.૭/૬/૧૮
સવારના ૫/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના િર્ાનના બાથરૂિના બારીના ર્ાચ ખોલી અજાણી વ્યક્ક્િ ઘરિાં
પ્રવેશ ર્રી સોનાની ચેઈન રર્િિ રૂમપયા ૩૦,૦૦૦/- અને રોર્ડ રૂમપયા ૪૮,૦૦૦/- િળી કુલ રૂમપયા
૭૮,૦૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઈ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી એસ.જે.ચૌહાણ ચલાવે છે .

ચોરીાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૦૭૯/૧૮

સોલા હાઈકોર્ટ ાઃ ભરિભાઈ દશરથભાઈ પટેલ (ઉ.વ.૪૫) (રહે. પંચામ ૃિ બંગ્લોઝ મવભાગ-૧ સીમ્સ
હોસ્પીટલ સાિે સાયન્સ સીટી રોડ સોલા) એ સોલા હાઈર્ોટક પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે
િા.૬/૬/૧૮ બપોરના ૨/૩૦ વાગ્યાના સુિારે ગોિા ખાિે વંદેિાિરિ રોડ ઉપર આવેલ ઉિાપિી સેલ્સ
એજ્નન્સીના આગળ પાર્ક ર્રે લ ટ્રર્ના ર્ેબીનિાંથી અજાણી વ્યક્ક્િ પોિાના ટ્રર્ના ડ્રાયવરની નજર ચુર્વી
રોર્ડ રૂમપયા ૯૩,૬૫૧/- ચોરી ર્રી લઈ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી ડી.આર.ગઢવી ચલાવે
છે .

આત્મહત્યા :-

સમાચાર યાદી નં.૧૦૮૦/૧૮

સરદારનગરાઃ(૧) િીસનાબહેન રાહલ
ુ ભાઇ પરિાર (રહે. લક્ષ્િીનગર સોસાયટી શિાક ર્ંપની સાિે સુિરના
ર્ારખાના નજીર્ નરોડા રોડ) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૬/૬/૧૮ રાિના ૧૦/૩૦ વાગ્યાથી ૧૧/૩૦
વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના ઘરે પંખાના હર્
ુ િાં સાડી બાંધી ગળે ફાસો ખાઇ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે
સરદારનગર પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી ડી.બી.પ્રજાપિી ચલાવે છે .
(૨)

વાલીબહેન રદનેશભાઇ પરિાર (રહે. રિેશદિ ર્ોલોની િહાર્ાળી િંદીરની બાજુિા સરદારનગર)

એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૭/૬/૧૮ ર્લાર્ ૧૦/૦૦ થી ૧૧/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના ઘરે ગળે ફાસો
ખાઇ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે સરદારનગર પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ
પો.સ.ઈ.શ્રી ડી.બી.પ્રજાપિી ચલાવે છે .

દાણીલીમડાાઃ ર્ૌસરબાનુ ડો/ઓ િહિદ ઇબ્રારહિભાઇ શેખ (ઉ.વ.૧૫) (રહે. હનીફભાઇ ટેર્રાવાળીની
ચાલી ગોમર્યા ર્ોલોનીની આગળ દાણીલીિડા) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૭/૬/૧૮ બપોરના ૧૨/૧૫
થી ૧/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના ઘરે છિના હર્
ુ િાં દુપટ્ટો બાંધી ગળે ફાસો ખાઇ આત્િહત્યા ર્રી હિી.
આ અંગે દાણીલીિડા પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઈ. શ્રી વાય.ર્ે.ગોરહલ
ચલાવે છે .
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કાગડાપીઠાઃ િેહલ
ુ ભાઇ િગનભાઇ દુલેરા (ઉ.વ.૨૮) (રહે. છીપ્પાની ચાલી િજુરગાિ ચાર રસ્િા પાસે
ગીિા િંદીર) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૭/૬/૧૮ બપોરના ૩/૧૫ વાગ્યાના સુિારે પોિાના ઘરે ગળે ફાસો
ખાઇ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે ર્ાગડાપીઠ પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી
આશીર્ભાઈ લક્ષ્િણભાઇ ચલાવે છે .

નારોલાઃ રાહલ
ુ ભાઇ સ/ઓ ચંન્રર્ાંિભાઇ િાંડગે (ઉ.વ.૩૦) (રહે. અલીફનગર સોસાયટી બચરાગ રે મસડેન્સી
સાિે વટવા ર્ેનાલ પાસે નારોલ) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૭/૬/૧૮ ર્લાર્ ૧૨/૦૦ પહેલા પોિાના ઘરે
પંખાના હર્
ુ િાં દુપટ્ટો બાંધી ગળે ફાસો ખાઇ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે નારોલ પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ
નોધી આ અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી િેલાભાઇ સોિાભાઇ ચલાવે છે .

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