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

ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૮ ગરૂુ વાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૧૧૦/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૭૬ ર્ેસ ર્રી, ૬૫ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૩૬૬ લીટર
દે શી દારૂ, ૦૩ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ અને ૦૨ સ્કુટર ર્બજે ર્યાક હિા. િેિજ જુગાર ધારા હેઠળ ૦૯ ર્ેસ
ર્રી ૪૦ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૯૪,૭૧૦/- અને જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૧૧૧/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૨૬૪ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી.૯૩ મુજબ ૧૭ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

વવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :-

સમાચાર યાદી નં.૧૧૧૨/૧૮

સાબરમતી : િારાસીંગ ચેનસીંગ શીખ (ઉ.વ.૫૫)(રહે,”એ” ન્યુ રે લ્વે ર્ોલોની સંિોષીિાિાના િંદીર પાસે
સાબરિિી) એ િા.૧૩/૬/૧૮ નારોજ સાબરિિી પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે
િા.૨૭/૧૦/૨૦૧૭ રાિના ૧૧/૫૦ થી સવારના ૯/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન અજાણી વ્યક્ક્િએ િારાસીંગ
ના એસ.બી.આઇ.બેંર્ એર્ાઉંન્ટ િાંથી અલગ-અલગ સિયે ૬ થી ૭ વાર એ.ટી.એિ.િાંથી િથા ઓનલાઇન
બીજા એર્ાઉંન્ટિા ટ્રાન્સફર ર્રી કુલ રૂમપયા ૨,૪૦,૦૦૦/- િેળવી લઇ, િારાસીંગ સાથે મવશ્વાસઘાિ અને
છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.ઈ.શ્રી ડી.વી.રાણા ચલાવે છે .

ઘરફોડાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૧૧૩/૧૮

કૃષ્ણનગર : ર્ૈ લાશભાઇ ર્ાશીનાથ શોરિે (ઉ.વ.૫૩)(રહે,ર્િક શક્ક્િ પાર્ક બાપા સીિારાિ ચોર્ નવા
નરોડા) એ કૃષ્ણનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૧૨/૦૬/૧૮ રાિના ૧૧/૩૦ થી
િા.૧૩/૬/૧૮ સવારના ૭/૦૦ દરમ્યાન પોિાના િર્ાનના દરવાજાનુ ં િાળુ િોડી, અજાણી વ્યક્ક્િ ઘરિાં
પ્રવેશ ર્રી, સોના-ચાંદીના દાગીના અને રોર્ડ રૂમપયા િળી કુલ રૂમપયા ૮૭,૫૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી
લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી પી.ર્ે.દવેરા ચલાવે છે
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ચોરી :-

સમાચાર યાદી નં.૧૧૧૪/૧૮

પાલડી : અપુવાક ડો/ઓ અશોર્ભાઇ જૈન (ઉ.વ.૨૩)(રહે,મવજય ર્ોમ્પલેક્ષ વાસણા બસ સ્ટેનડ) એ પાલડી
પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૧૨/૦૬/૧૮ સાંજના ૬/૦૦ થી ૭/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન
ધરણીધર ચાર રસ્િા નજીર્ પાર્ક ર્રે લ પોિાના સ્કુટરની ડેર્ીનુ ં લોર્ ખોલી, અજાણી વ્યક્ક્િ ડેર્ી િાંથી
પસક ચોરી લઇ ગઇ હિી. જે પસકિાં રોર્ડ રૂમપયા ૪૦૦૦/- અને ડી.સી.બી.બેન્ર્નુ એ.ટી.એિ. હતુ. જે
એ.ટી.એિ.નો ઉપયોગ ર્રી, એ.ટી.એિ.િાંથી ટ્રાન્જેર્સન ર્રી રૂમપયા ૪૦,૦૦૦/- ઉપાડી લીધા હિા. આ
ગુનાની િપાસ િ.સ.ઈ.શ્રી ચંદનમસિંહ હનુભા ચલાવે છે

ુ ગરાઃ અલ્ર્ાબહેન સુરેશભાઇ બારોટ (ઉ.વ.૫૪) (રહે,ઉિીયાનગર સોસાયટી, આસોપાલવ સોસાયટી
બાપન
સાિે, રઘુનાથ હહિંદી હાઇસ્કુલની પાછળ બાપુનગર) એ બાપુનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી
છે ર્ે િા.૧૨/૦૬/૧૮ રાિના ૮/૦૦ થી ૮/૧૫ વાગ્યા દરમ્યાન બાપુનગર સિજુબા હોક્સ્પટલ પાસે
આવેલ ભવાની િેડીર્લ સ્ટોર સાિે પાર્ક ર્રે લ પોિાના એર્ેટીવાના હર્
ુ િાં ભરાવેલ પ્લાસ્ટીર્ની થેલીિાં
મુર્ેલ પસકિાંથી અજાણી વ્યક્ક્િ સોનાની ચેઇન હર્િંિિ રૂમપયા ૪૦,૦૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે .
આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી જે.એસ.ચૌધરી ચલાવે છે .

ુ ખેંચી તોડી લઇ ગયા :સોનાન ંુ મંગળસત્ર

સમાચાર યાદી નં.૧૧૧૫ /૧૮

શાહીબાગાઃ મિરાબહેન વા/ઓ બંસીલાલ પ્રજાપિી (ઉ.વ.૫૧)(રહે,હુર્િમસગ ભગવાનમસગની ચાલી
રાિચંદ્ર ર્ોલોની સાિે ચિનપુરા) િા.૧૩/૦૬/૧૮ રાિના ૯/૦૦ વાગ્યાના સુિારે ચંન્દ્રલોર્ બસ સ્ટેન્ડ
સાિેથી પિી સાથે એક્ટીવા પાછળ બેસી ઘેવર સર્ક લ િરફ જિા હિા ત્યારે એર્ િોટર સાયર્લ ઉપર
આવેલ બે પુરૂષ (૨૦ થી ૩૦ વષકના આશરાના) મિરાબહેનના ગળાિાંથી િંગળસુત્ર હર્િંિિ ૧૨,૦૦૦/ખેચી િોડી લઇ નાસી ગયા હિા. આ અંગેની ફરીયાદ મિરાબહેન પ્રજાપિીએ શાહીબાગ પોલીસ સ્ટેશન
ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી એિ.એચ.ઝાલા ચલાવે છે

વાહનચોરી :-

સમાચાર યાદી નં.૧૧૧૬/૧૮

સોલા હાઇકોર્ટ : અપીિભાઇ અનીલભાઇ પટેલ (રહે,દે વર્ીનંદન સોસાયટી દપકણ-૬ રોડ નવરં પરુ ા) એ
િા.૧૩/૬/૧૮ નારોજ સોલા હાઇર્ોટક પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૧૦/૦૬/૧૮ સાંજના
૭/૦૦ વાગ્યાના સુિારે ગોિા એસ.જી. હાઇવે રઘુનાથ િાબકલની બાજુિાં ભાવીર્ પબ્લીર્ેશનની આગળ
પોિાની િહીન્દ્રા બોલેરો પીર્અપ ગાડી નંબર જીજે.૧૮.ઝેડ.એ.૯૪૪૫ હર્િંિિ રૂમપયા ૪,૨૫,૦૦૦/- પાર્ક
ર્રી હિી. જેની ચોરી િા.૧૧/૦૬/૧૮ સવારના ૧૦/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન થઈ હિી. આ ગુનાની િપાસ
પો.સ.ઈ.શ્રી વી.યુ.પાડવી ચલાવે છે
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નવજાત બાળક ત્યજી દીધેલ હાલતમાં મળી આવવા બાબતાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૧૧૭/૧૮

શાહીબાગ : િા.૧૧/૬/૧૮ ના સાંજના ૫/૩૦ વાગ્યાના સુિારે સીવીલ હોસ્પીટલ પ્રસુિી વોડક િાથી
બાબો (૦૧ હદવસની ઉંિરનો) ત્યજી દીધેલ હાલિિાં િળી આવિા શાહીબાગ પોલીસે અજાણી સ્ત્રી મવરૂધ્ધ
ગુનો નોધી આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી એિ.વી.મિસ્ત્રી ચલાવે છે .

વાહન અકસ્માતમાં મ ૃત્યુ :-

સમાચાર યાદી નં.૧૧૧૮/૧૮

શહેરકોર્ડાાઃ સંજયભાઈ અમ્રુિભાઈ પરિાર (રહે,ગુજરાિ હાઉસીંગ બોડક શાર્ િાર્ે ટ પાસે િેઘાણીનગર)
એ િા.૧૩/૬/૧૮ નારોજ શહેરર્ોટડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૦૮/૦૬/૧૮
સાંજના ૭/૩૦ વાગ્યાના સુિારે સંજયભાઈ પરિારના દાદી િોિીબહેન ગંગારાિ પરિાર (ઉ.વ.૬૦)
િેમ્ર્ો ચાર રસ્િા નજીર્થી પસાર થઇ રહ્યા હિા ત્યારે એસ.ટી. બસ નંબર જીજે.૧૮.વાય.૯૨૧૮ ના ચાલર્ે
બસ પુરઝડપે અને બેદરર્ારીથી ચલાવી િોિીબહેનને ટક્કર િારિા ગંભીર ઇજાઓ થિા, સારવાર િાટે
મસવીલ હોસ્પીટલિાં દાખલ ર્રવાિાં આવ્યા હિા. જયાં સારવાર દરમ્યાન િા.૧૩/૬/૧૮ સવારના
૮/૫૦ વાગે િેિનુ ં મ ૃત્યુ મનપજયુ હતુ. આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી ર્ે.જે.ચૌહાણ ચલાવે છે .

આત્મહત્યા :-

સમાચાર યાદી નં.૧૧૧૯/૧૮

સરદારનગરાઃ િખાભાઇ બાલાભાઇ નાથબાવા (રહે. શાંિીનગરના છાપરાં નોબલ ટમનિંગ પાસે
નોબલનગર સરદારનગર) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૧૩/૬/૧૮ સાંજના ૬/૧૫ વાગ્યાના સુિારે પોિાના
ઘરે ગળે ફાસો ખાઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે સરદારનગર પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની
િપાસ હે.ર્ો.શ્રી જીવાભાઇ પુજાભાઇ
ં
ચલાવે છે .

વેજલપરુ ાઃ મનરાલી ડો/ઓ જયેશભાઇ િહેિા (ઉ.વ.૨૩) (રહે. અસ્િાર્િ ફલેટ િર્રબા ટોરે ન્ટ પાવર
સ્ટેશન પાછળ વેજલપુર) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૧૨/૬/૧૮ રાિના ૮/૪૫ વાગ્યાના સુિારે પોિાના
ઘરે પંખાના હર્
ુ િાં દુપટ્ટો બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે વેજલપુર પોલીસે અર્સ્િાિ
િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી સી.એિ.ભટ્ટી ચલાવે છે .

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