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

ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

ુ વાર
તા.૧૮/૦૭/૨૦૧૮ બધ
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૩૬૨/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૧૮ ર્ેસ ર્રી, ૧૯ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૧૮ લીટર
દે શી દારૂ, ૧૨૩ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૯૦૨ ક્વાટક ર ઈંગ્લીશ દારૂ, ૨ બબયર ટીન અને ૧ સ્કૂટર ર્બજે ર્ર્યક
હતય. િેિજ જયગાર ધારા હેઠળ ૨ ર્ેસ ર્રી ૯ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૨૧,૨૨૦/- અને જયગારના
સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૩૬૩/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મયજબ કયલ
૧૩૬ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી ૯૩ મયજબ ૩ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૨
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

છે તરપીંડીની ફરીયાદાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૩૬૪/૧૮

સાબરમતીાઃ પ્રર્ાશભાઇ નવીનભાઇ ગજ્જર (રહે.રાજીવ બ્રન
ં લેન્ડ િનિોહન પાર્ક ચાર રસ્િા મનર્ોલ
ઓઢવ રોડ મવરાટનગર) એ િા.૧૭/૭/૧૮ નારોજ સાબરિિી પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે
ર્ે િા.૨/૬/૧૮ રાિના ૧૦/૪૫ થી િા.૬/૬/૧૮ સાજના ૫/૩૦ વાગ્યા સયધીના સિયગાળા દરમ્યાન
આરોપી અશોર્ લેયલેન્ડ ગાડી નં.આર.જે.૩૨ જી.બી.૪૯૯૧ ડ્રાઇવર સમિષભાઇ ભોલારા (રહે.ભીનટેરા
ગાિ ખેિરી જયનજનય રાજસ્થાન) એ ત્રાગડ અરમવિંદિીલના ગોડાઉનથી િોટા બચલોડા પાસે પ્રાિીયા
દે વનારયણ વચ્ચે વોવેન ક્લોથ ૨૧૪ િાંથી ૧૨૬ રોલ કર્િિ રૂમપયા ૩૩,૦૦,૦૦૦/- સગે વગે ર્રી
છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગયનાની િપાસ િ.સ.ઇ.શ્રી શનાભાઇ ધયળાભાઇ ચલાવે છે .

ઘરફોડાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૩૬૫/૧૮

વાડજાઃ કદનેશભાઇ િધયર્રભાઇ પાટીલ (રહે. િાધવબાગ ફ્લેટ મનણકયનગર નવાવાડજ) એ િા.૧૭/૭/૧૮
નારોજ વાડજ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૦૧/૦૭/૧૮ બપોરના ૨/૩૦ થી રાિના
૮ /૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન ઇન્ર્િટેક્ષ પાસે ન્ર્ય આર.બી.આઇ. ઓકફસ પાસે આવેલ પ્રક્ષનાથ ચેમ્બરિાં સ્ટાર
લાઇન ઓડાટાઇટની ઓકફસિાંથી લોર્રનય લોર્ િોડી રોર્ડ રૂમપયા ૧,૮૮,૦૦૦/- અને લેપટોપ કર્િિ
રૂમપયા ૧૦,૦૦૦/- િથા બે હાડક ડીસ્ર્ કર્િિ રૂમપયા ૧૦૦૦/-િળી કયલ રૂમપયા ૧,૯૯,૦૦૦/- િિાની બે
અજાણી વ્યક્ક્િ ચોરી ર્રી લઈ ગઈ છે . આ ગયનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી જે.એ.રાઠવા ચલાવે છે .
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આનંદનગરાઃ કદનેશભાઈ ભોળાનાથ જોષી (રહે.આનંદનગર ફલેટ ૧૦૦ ફુટ રોડ સેટેલાઈટ) એ
િા.૧૭/૭/૧૮ નારોજ આનંદનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૪/૭/૧૮ ર્લાર્
૧૦/૦૦ થી િા.૧૭/૭/૧૮ બપોરના ૧/૦૦ વાગ્યા સયધીના સિયગાળા દરમ્યાન પોિાના િર્ાનના
દરવાજાનય િાળુ ડયપ્લીર્ેટ ચાવીથી ખોલી અજાણી વ્યક્ક્િ ઘરિાં પ્રવેશ ર્રી મિજોરીિાંથી સોના-ચાંદીના
દાગીના કર્િિ રૂમપયા ૨,૧૬,૦૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઈ ગઈ છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
આર.જે.બોડાિ ચલાવે છે .

કારં જાઃ અલીરઝા શબ્બીરઅલી પયજાણી
ં
(રહે. શાફીન એપ્રટેંશન સોસાયટી શેખ એંડ ર્ંપનીની બાજયિા
મવશાલા સર્ક લ પાસે જયહાપયરા) એ િા.૧૭/૭/૧૮ નારોજ ર્ારં જ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે
ર્ે િા.૧૩/૭/૧૮ રાિના ૧૧/૦૦ થી િા.૧૬/૭/૧૮ ર્લાર્ ૧૨/૦૦ વાગ્યા સયધીના સિયગાળા દરમ્યાન
જયિશન ચેન્િબ્સક અરબગલી ર્ોઝાર હોટલની બાજયિા પથ્થરકયવા રીલીફ રોડ દયર્ાન નંબર ૧ પહેલા િાળ
ખાિે ડયપ્લીર્ેટ ચાવી વડે આરઝુ એંટરપ્રાઇસ નાિની દયર્ાનનય િાળુ ખોલી અજાણી વ્યક્ક્િ પ્રવેશ ર્રી
રોર્ડ રૂમપયા ૬,૧૭,૫૦૦/- ચોરી ર્રી લઈ ગઈ છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એસ.ડી.ચોઘરી ચલાવે
છે .

નરોડાાઃ કૃણાલભાઇ જગકદશભાઇ શાહ (રહે.સ્પશક રે સીડન્સી ર્ેશવ બંગ્લોઝની પાછળ નાના બચલોડા નરોડા)
એ નરોડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૧૩/૭/૧૮ સાજના ૬/૦૦ થી િા.૧૬/૭/૧૮
સાજના ૭/૦૦ વાગ્યા સયધીના સિયગાળા દરમ્યાન પોિાના િર્ાનિાં અજાણી વ્યક્ક્િ પ્રવેશ ર્રી ગોદરે જ
ર્ંપનીનય સેફ ડીઝીટલ લોર્રિા મયર્ેલ સોના-ચાંદી િથા ડાયિંડના દાગીના અને રોર્ડ રૂમપયા
૨,૦૦,૦૦૦/- િળી કયલ રૂમપયા ૧૦,૦૦,૦૦૦/- િિા લોર્ર સાથે ચોરી ર્રી લઈ ગઈ છે . આ ગયનાની
િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એન.ર્ે.ડાભી ચલાવે છે .
ુ ગરાઃ મનકયલ ચેલજીભાઇ ચૌઘરી (રહે. ર્ેશરહાઇટ ફ્લેટ િાધવ સ્કયલની બાજયિા વસ્ત્રાલ) એ બાપયનગર
બાપન
પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૧૭/૭/૧૮ બપોરના ૧/૩૦ વાગ્યાના સયિારે બાપયનગર
સોનીની ચાલી પાસે શયભલક્ષ્િી એસ્ટેટ ખાિે પોિાના ર્ારખાનાિાં અજાણી વ્યક્ક્િ પ્રવેશ ર્રી વર્ક શોપિાં
રાખેલ ર્ોપર વાયર ૬૦ કર્લો્ાિ િેિજ લોખંડની બેરીંગ નંગ-૧૦૦ િથા ઇન્સ્ર્યલેશન વાયરના બંડલ
નંગ-૬ જેિા ૬૦૦ િીટર વાયર િળી કયલ કર્િિ રૂમપયા ૪૭,૫૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઈ ગઈ છે . આ
ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એન.ર્ે.ઠાર્ોર ચલાવે છે .

ચીલઝડપાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૩૬૬/૧૮

શહેરકોટડાાઃ હરીશભાઇ ગોરધનદાસ ટાંર્ (ઉ.વ.૫૦) (રહે.પાટડી સોસાયટી હરીપયરા ગાડક ન સાિે
અસારવા) િા.૧૬/૭/૧૮ સાજના ૬/૦૦ વાગ્યાના સયિારે અમનલ સ્ટાચક રોડ પીર્સકની ચાલી નજીર્થી
પોિાની ર્ાર ચલાવી પસાર થઈ રહ્યા હિા ત્યારે એર્ િોટર સાયર્લ ઉપર આવેલ પયરૂષે હરીશભાઈને
રોર્ી િિે અર્સ્િાિ ર્યો છે િેિ ર્હી બોલાચાલી ર્રી વાિોિાં વ્યસ્િ રાખ્યા હિા. દરમ્યાન િોટર
સાયર્લ ઉપર આવેલ પયરૂષના િળિીયા એર્ પયરૂષ અને િહીલા બીજા િોટર સાયર્લ ઉપર આવી
હરીશભાઈની ર્ારિાંથી ડ્રાઈવર શીટની બાજયની શીટ ઉપર મયર્ેલ બેગની ચોરી ર્રી લઈ નાસી ગયા હિા.
જે બેગિાં રોર્ડ રૂમપયા ૫,૪૫,૦૦૦/- હિા. આ અંગેની ફરીયાદ હરીશભાઈ ટાંર્ એ શહેરર્ોટડા પોલીસ
સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી પી.વી.ધોર્ડીયા ચલાવે છે .
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સોનાની ચેઈન ખેચી તોડી લઈ ગયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૩૬૭/૧૮

કારં જાઃ સયલોચનાબહેન િહેશભાઇ ચયનારા (રહે.જયનાવાડજ ઠાર્ોરવાસ બોડીર્ેર બીલ્ડીંગ પાછળ વાડજ)
િા.૧૭/૭/૧૮ રાિના ૯/૪૫ વાગ્યાના સયિારે જી.પી.ઓ.રોડ ગયડ લર્ હોટલ પાસે ત્રણ ખયણીયા બગીચા
નજીર્થી પસાર થઈ રહ્યા હિા ત્યારે એર્ િોટર સાયર્લ ઉપર આવેલ બે પયરૂષ સયલોચનાબહેનના
ગળાિાંથી સોનાની ચેઈન કર્િિ રૂમપયા ૮૫૦૦/- ખેચી િોડી લઈ નાસી ગયા હિા. આ અંગેની ફરીયાદ
સયલોચનાબહેને ર્ારં જ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી બી.ર્ય.ચાવડા
ચલાવે છે .

શાહીબાગાઃ જાગૃમિબહેન િહેન્રભાઇ પંચાલ (ઉવ.૫૦) (રહે.સવોદયનગર સોસાયટી શાહપયર દરવાજા
બહાર) િા.૧૭/૭/૧૮ સાજના ૭/૪૫ વાગ્યાના સયિારે અનાજ ગોડાઉનની આગળ ઘોડા ર્ેમ્પ રોડ
નજીર્થી પમિ સાથે િોટર સાયર્લ પાછળ બેસી પસાર થઈ રહ્યા હિા ત્યારે એર્ િોટર સાયર્લ ઉપર
આવેલ બે પયરૂષ જાગૃમિબહેનના ગળાિાંથી સોનાની ચેઈન કર્િિ રૂમપયા ૪૦,૦૦૦/- ખેચી િોડી લઈ
નાસી ગયા હિા. આ અંગેની ફરીયાદ જાગૃમિબહેન પંચાલે શાહીબાગ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે .
આ ગયનાની િપાસ િ.સ.ઇ.શ્રી અજીિમસિંહ ચલાવે છે .

વાહન ચોરીાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૩૬૮/૧૮

ચાંદખેડાાઃ પ્રિાપભાઇ બબયજી વણઝારા (રહે.સવોપરી સોસાયટી મનણકયનગર સેક્ટર-૨ ચાંદલોડીયા) એ
િા.૧૫/૭/૧૮ સાજના ૭/૦૦ વાગે ચાંદખેડા િોટેરા ર્ેના બંગ્લોઝની સાિે આવેલ ર્ોિન પ્લોટિાં
આયવા ટાટા ર્ંપનીની દસ ટાયરવાળી ગાડી નંબર જીજે ૦૧.ડીઝેડ ૬૪૨૩ કર્િિ રૂમપયા ૨૨,૦૦,૦૦૦/પાર્ક ર્રી હિી. જેની ચોરી િા.૧૬/૭/૧૮ ર્લાર્ ૪/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન થઈ હિી. આ અંગેની ફરીયાદ
પ્રિાપભાઇ વણઝારાએ િા.૧૭/૭/૧૮ નારોજ ચાંદખેડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગયનાની
િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ડી.એસ.ડાભી ચલાવે છે .

આત્મહત્યાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૩૬૯/૧૮

ખોખરાાઃ િીરૂનલવેલી સનમયગિ લીંગિાર (ઉ.વ.૩૧) (રહે.નેશનલ પાર્ક હાટર્ેશ્વર ડેપો પાછળ ખોખરા)
એ બબિારીથી ર્ંટાળી િા.૧૬/૭/૧૮ રાિના ૯/૩૦ વાગ્યાના સયિારે ખોખરા અપ-ડાઉન રે લ્વે પોલ ન૪૯૧/૧૫ ની વચ્ચે રે લવેના પાટા ઉપર જઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે ખોખરા પોલીસે અર્સ્િાિ
િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી આર.પી.િર્વાણા ચલાવે છે .
રામોલાઃ રે ણ ય ડો/ઓ ત્રીભયવન યાદવ (ઉ.વ.૧૮) (રહે. સંિદે વ ટેનાિેન્ટ જાિફળવાડી રાિોલ) એ અગમ્ય
ર્ારણસર િા.૧૬/૭/૧૮ સાજના ૭/૩૦ વાગ્યાના સયિારે પોિાના ઘરે ગળે ફાસો ખાઈ આત્િહત્યા ર્રી
હિી. આ અંગે રાિોલ પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ર્ે.એિ.વાઘેલા ચલાવે
છે .

નારોલાઃ અશોર્ સન/ઓફ યોગેન્દર યાદવ (ઉ.વ.૧૮) (રહે. શ્રી ગણેશનગર રો- હાઉસ નારોલ ર્ોટક પાસે
નારોલ) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૧૬/૭/૧૮ સાજના ૫/૦૦ વાગ્યાના સયિારે પોિાના ઘરે પંખાના હર્
ય િાં
સાડી બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે નારોલ પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ
અંગેની િપાસ પ્રો.િ.સ.ઇ.શ્રી બ્રીજરાજમસિંહ દીલીપમસિંહ ચલાવે છે .
નાયબ પોલીસ ર્મિશનર,
ર્ંટ્રોલરૂિ, અ’વાદ શહેર.
પોલીસ ર્મિશનર વિી.
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