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

ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૧૦/૦૭/૨૦૧૮ મંગળવાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૩૦૯/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૫૬ ર્ેસ ર્રી, ૫૪ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૩૧૮ લીટર
દે શી દારૂ, ૫ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ અને ૬ બબયર ટીન ર્બજે ર્યાક હિી. િેિજ જુગારધારા હેઠળ ૫ ર્ેસ ર્રી
૧૭ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૬૫,૦૮૦/- અને જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૩૧૦/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૩૯૨ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી.૯૩ મુજબ ૨૨ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

છે તરપીંડી અને વવશ્વાસઘાત :-

સમાચાર યાદી નં.૧૩૧૧/૧૮

રાણીપાઃ સુલોચનાબહેન સુભાષરાવ િોરે (રહે. રાણીપ ઠાર્ોરવાસ રાણીપ બસ સ્ટેન્ડ પાછળ બર્રાિંડી
રાણીપ) એ િા.૮/૭/૧૮ નારોજ રાણીપ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૩/૭/૧૮ ર્લાર્
૧૧/૧૫ થી ૧૧/૪૫ વાગ્યા દરમ્યાન બે અજાણ્યા પુરૂષોએ સુલોચનાબહેનને રૂમપયા ૧૦૦ ના નોટોનુ
બંડલ બિાવી રાણીપ િહાદે વ િંદીર બગસરાની દુર્ાનથી નીલર્ંઠ િેડીર્લ સ્ટોસક થી રાણીપ બલોલનગર
ગાયત્રી ભાજીપાઉ લારી સુધી પાછળ પાછળ આવી યુક્ક્િપ્રયુક્ક્િ ર્રી મવશ્વાસિાં લઈ સુલોચનાબહેનને
રૂમપયા ૧૦૦ ના નોટોના બંડલના બદલે ર્ાગળોનુ બંડલ આપી સુલોચનાબહેનને પહેરેલ સોના-ચાંદીના
દાગીના કર્િિ રૂમપયા ૨૦,૦૦૦/- અને રોર્ડ રૂમપયા ૩૦૦૦/- ર્ઢાવી લઈ છે િરપીંડી ર્રી જિા રહ્યા
હિા. આ ગુનાની િપાસ િ.સ.ઇ.શ્રી ચંદ્રમસહ રાયિલભાઇ ચલાવે છે .

ઘરફોડાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૩૧૨/૧૮

વાસણાાઃ કદપેન જયેશભાઇ શાહ (ઉ.વ.૩૫) (રહે. શ્યાિ સુદર
ં સોસાયટી મવભાગ-૨ રિીલાલ પટેલ હોલ
પાછળ ભૈરવનાથ રોડ િણીનગર) એ વાસણા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૮/૭/૧૮
બપોરના ૧/૦૦ થી િા.૯/૭/૧૮ ર્લાર્ ૯/૧૫ વાગ્યા સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન મનશાંિ ર્ોમ્પલેક્ષિા
પહેલા િાળે આવેલ “વ્રજ એન્ટરપ્રાઇઝ” નાિની પોિાની ઓફીસની સ્લાઈડર બારી ખોલી અજાણી વ્યક્ક્િ
ઓફીસિાં પ્રવેશ ર્રી ઓફીસિાંથી અલગ-અલગ બાથરૂિ િટીરીયલ્સનો સાિાન િળી અંદાજીિ કુલ
કર્િિ રૂમપયા ૮૯,૭૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઈ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ વુ.પો.સ.ઇ.શ્રી
એસ.બી.ચૌધરી ચલાવે છે .

1

ચોરીાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૩૧૩/૧૮

વસ્ત્રાપરુ ાઃ શ્વેિાબહેન ડો/ઓ હરીઓિભાઇ રાવિ (રહે.મનિાકણ સ્ક્વેર ટેનાિેન્ટ નીલ બંગલો પાસે મવશ્વર્િાક
બંગલો પાસે ચાંદલોડીયા) એ વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૮/૭/૧૮ સાંજના
૬/૫૦ થી ૭/૧૦ વાગ્યા દરમ્યાન મસન્ધુભવન રોડ આઈસીઆઈસીઆઈ બેંર્ સાિે ર્ોંડોિીનીયિ (K158)
નાિના ર્ોમ્્લેક્ષ બહાર પાર્ક ર્રે લ પોિાની ર્ારના દરવાજાનો ર્ાચ િોડી અજાણી વ્યક્ક્િ ર્ારિાંથી
બેગની ચોરી ર્રી લઈ ગઈ છે . જે બેગિાં જુદી-જુદી વસ્તુઓ િળી કુલ રૂમપયા ૫૫,૦૦૦/- િિા હિી.
આ ગુનાની િપાસ હે.ર્ો. શ્રી િહેન્દ્ર વાસુદેવ ચલાવે છે .

એલીસબ્રીજાઃ હીિેષકુિાર હીરાભાઇ પરિાર (રહે. ન્યુ ગીરીરાજ સોસાયટી આર.આર.ત્રીવેદી સ્કુલ પાસે
વેજલપુર) એ િા.૯/૭/૧૮ નારોજ એલીસબ્રીજ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૭/૬/૧૮
થી િા.૯/૭/૧૮ સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન એલીસબ્રીજ પોલીસ લાઇનની બહાર આવેલ અમુલ
પાલકરનુ કરનોવેશન ચાલતુ હોઈ ખુલ્લી જગ્યાિાં પાલકરના ર્ાઉનટરિાંથી અજાણી વ્યક્ક્િ અલગ-અલગ
સિયે રોર્ડ રૂમપયા ૩,૦૦,૦૦૦/- ચોરી ર્રી લઈ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ શ્રી પી.ડી.પરિાર
ચલાવે છે .

સોનાની ચેઈન ખેચી તોડી લઈ ગયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૩૧૪/૧૮

વસ્ત્રાપરુ ાઃ હંસાબહેન ચીિનભાઇ સુથાર (ઉ.વ.૬૦) (રહે.દ્વારર્ેશ ફ્લેટ પાિેશ્વર િહાદે વ પાસે બોડર્દે વ)
િા.૯/૭/૧૮ સાજના ૫/૧૫ વાગ્યાના સુિારે બોદર્દે વ આઈઓસી પેટ્રોલપંપ સાિે ગલીિાં આવેલ
પાિેશ્વર િહાદે વના િંદીર આગળથી પસાર થઈ રહ્યા હિા ત્યારે એર્ િોટર સાયર્લ ઉપર આવેલ બે
પુરૂષ હંસાબહેનના ગળાિાંથી સોનાની ચેઈન કર્િિ રૂમપયા ૫૦,૦૦૦/- ખેચી િોડી લઈ નાસી ગયા હિા.
આ અંગેની ફરીયાદ હંસાબહેન સુથારે વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ
પ્રો.પો.સ.ઇ.શ્રી વી.ર્ે.િર્વાણા ચલાવે છે .

સેટેલાઈટઃ રુર્િણી વાણી વી.પી.સી.પ્રસાદ મપમશપાકટ (રહે.રાિરાણી બંગ્લોઝ સાંઈબાબા િંદીરની બાજુિા
સેટેલાઈટ) િા.૯/૭/૧૮ સાજના ૫/૦૦ વાગ્યાના સુિારે સેટેલાઇટ સાંઇબાબાના િંદીર સાિેની ગલી
આયકિાન એપાટક િેંટ નજીર્થી પસાર થઈ રહ્યા હિા ત્યારે એર્ િોટર સાયર્લ ઉપર આવેલ બે પુરૂષ
રુર્િણી વાણી વી.પી.સી.પ્રસાદ મપમશપાકટના ગળાિાંથી સોનાનુ િંગળસુત્ર કર્િિ રૂમપયા ૪૫,૦૦૦/ખેચી િોડી લઈ નાસી ગયા હિા. આ અંગેની ફરીયાદ રુર્િણી વાણી વી.પી.સી.પ્રસાદ મપમશપાકટએ
સેટેલાઈટ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ડી.ર્ે.ગિારા ચલાવે છે .

આત્મહત્યા :-

સમાચાર યાદી નં.૧૩૧૫/૧૮

ુ ાઃ નરે શભાઇ ઈશ્વરભાઈ પટણી (ઉ.વ.૨૧) (રહે.ચંદનનગર પંજાબ સોસાયટી પાસે હોળી ચર્લા
ગોમતીપર
ચિનપુરા)એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૯/૭/૧૮ ર્લાર્ ૧૨/૩૦ વાગ્યાના સુિારે ગોિિીપુર મવક્રિ િીલ
ર્મ્પાઉન્ડિા ઝાડ સાથે દોરી બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે ગોિિીપુર પોલીસે
અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી નરે ન્દ્રભાઇ ભીખાભાઇ ચલાવે છે .

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