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

ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

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

સમાચાર યાદી નં.૧૫૧૮/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૬૩ ર્ેસ ર્રી, ૫૧ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૨૨૭ લીટર
દે શી દારૂ, ૧૬૧ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૨૮૫ ક્વાટક ર ઈંગ્લીશ દારૂ, ૨૦ બબયર ટીન, ૧ રીક્ષા અને ૨ સ્કૂટર
ર્બજે ર્યાક હિા. િેિજ જુગાર ધારા હેઠળ ૩ ર્ેસ ર્રી ૧૨ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૬૦૨૦/અને જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૫૧૯/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૮૬ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી.૯૩ મુજબ ૮ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૨
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

છે તરપીંડીની ફરીયાદાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૫૨૦/૧૮

ુ રાત યનુ નવનસિટીાઃ હરે શ રાિચંદ્ર હરીયાળી (ઉ.વ.૪૮) (રહે. સ્વામિનારાયણ ફ્લેટ ચંદ્રનગર સોસાયટી
ગજ
નારાયણનગર રોડ પાલડી) એ િા.૭/૮/૧૮ નારોજ ગુજરાિ યુમનવમસિટી પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ
નોધાવી છે ર્ે િાહે એમપ્રલ-૨૦૧૬ થી આજદીન સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન આરોપી (૧) ર્િલેશ
મવરુિલ પનિાણી (૨) પરિેશ્વરી મવરુિલ પનિાણી (બન્ને રહે. જુના હાઉસીંગ બોડક કુબેરનગર) એ ભેગા
િળી ગુલબાઈ ટેર્રા શાખા સેંટ્રલ બેંર્ ઓફ ઈંડીયા ખાિેથી સીસી ફેસીલીટી હેઠળ રૂમપયા ૭૦,૦૦,૦૦૦/સ્ટોર્ લેવા સારુ લોન િેળવી જે સ્ટોર્ ઉપર બેંર્ની િાલીર્ી હોવા છિાં િથા હાયપોથીર્ેશન ર્રાર ર્રે લ
હોવા છિાં સ્ટોર્ બારોબાર વેચી િારી બેંર્ સાથે છે િરપીંડી અને મવશ્વાસઘાિ ર્યો છે . આ ગુનાની િપાસ
પો.સ.ઈ.શ્રી ડી.ર્ે.ઠાર્ોર ચલાવે છે .

દરરયાપરુ ાઃ જ્ઞાનપ્રર્ાશ દદનેશભાઈ િહેશ્વરી (રહે. સુયાક એપાટક િેન્ટ પારસનગર સોલા રોડ નારણપુરા) એ
િા.૭/૮/૧૮ નારોજ દદરયાપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૮/૫/૧૮ નારોજ આરોપી
ક્રેવ ઈટેબલ પ્રા.લી.નાિની ર્ંપનીના િાલીર્ ગૌરવભાઈ (એિ.ડી) (રહે.ભાવનગર) એ દરીયાપુર
ચોખાબજાર િહેશ્વરી સેલ્સ નાિની દુર્ાન ખાિે મિઠાઈના ધંધા બાબિે િાલ િોર્લિા એક્સપાઈયર થયેલ
િાલ હોય જે પરિ બદલાવી આપવાનુ ર્હેિા બદલાવી નહી આપી િાલના રૂમપયા ૫,૨૫,૦૦૦/- નહી
ચુર્વી જ્ઞાનપ્રર્ાશ િહેશ્વરી સાથે મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી
યુ.એફ.રાઓલ ચલાવે છે .
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ઘરફોડ :-

સમાચાર યાદી નં.૧૫૨૧/૧૮

જીઆઈડીસી વટવાાઃ સંદદપભાઇ િહેશભાઇ પટેલ (રહે. ગીરીવર ગેલેક્ષી હોટલ ફલોરાની બાજુિા વસ્ત્રાલ)
એ િા.૭/૮/૧૮ નારોજ જીઆઈડીસી વટવા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૬/૦૭/૧૮
રાિના ૮/૩૦ થી િા.૨૭/૦૭/૧૮ ર્લાર્ ૧૦/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન વટવા જીઆઇડીસી મવઝોલ પાટીયા
પાસે અંબા એસ્ટેટ શેડ નંબર-૩૭ શ્રીમશવિ એંજીનીયરીગના ગોડાઉનિાંથી એસ.એસ.ની પ્લેટના ટુર્ડા
આશરે ૧૦૦ દર્લોગ્રાિ િથા લોખંડના ટુર્ડા આશરે ૨૫૦ દર્લોગ્રાિ કુલ દર્િિ રૂમપયા ૩૫,૦૦૦/અજાણી વ્યક્ક્િ ચોરી ર્રી લઇ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી વી.એન.વાઘેલા ચલાવે છે .

સોનાની ચેઈન ઝુટવી લઈ ગયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૫૨૨/૧૮

માધવપરુ ાાઃ સુનીિાબહેન વા/ઓ ર્િલેશભાઈ જોષી (ઉ.વ.૩૧) (રહે.એલ.આર.એપાટક િેન્ટ િાધવપુરા)
િા.૭/૮/૧૮ રાિના ૮/૩૦ વાગ્યાના સુિારે રઘુકુળ સોસાયટીના દરવાજા નજીર્થી એક્ટીવા ચલાવી
પસાર થઈ રહ્યા હિા ત્યારે એર્ િોટર સાયર્લ ઉપર આવેલ બે પુરૂષ સુમનિાબહેનના ગળાિાંથી સોનાની
ચેઈન દર્િિ રૂમપયા ૨૫,૦૦૦/- ખેચી િોડી લઈ નાસી ગયા હિા. આ અંગેની ફરીયાદ સુમનિાબહેન
જોષીએ િાધવપુરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે .આ ગુનાની િપાસ પોસઇશ્રી જે.ડી.બારોટ ચલાવે છે .

સરદારનગરાઃ સુમનલભાઇ પ્રેિચંદ ખેટપાલ (રહે. હરે કૃષ્ણ સોસાયટી જૈન દે રાસરની બાજુિા કૃષ્ણનગર)
િા.૭/૮/૧૮ રાિના ૯/૪૫ વાગ્યાના સુિારે સુમનલભાઈ િેિની િાિા રાજકુિારી (ઉ.વ.૫૨) એક્ટીવા
પર બેસી સરદારનગર િાયા મસનેિા ર્િલ સ્વીટ સાિેથી પસાર થઈ રહ્યા હિા ત્યારે એર્ િોટર સાયર્લ
ઉપર આવેલ બે પુરૂષ સુમનલભાઈની િાિા રાજકુિારીના ગળાિાંથી સોનાની ચેઈન દર્િિ રૂમપયા
૪૩,૦૦૦/- ખેચી િોડી લઈ નાસી ગયા હિા. આ અંગેની ફરીયાદ સુમનલભાઈએ સરદારનગર પોલીસ
સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી જે.ર્ે.બ્રહ્મભટ્ટ ચલાવે છે .

વાહન ચોરીાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૫૨૩/૧૮

નનકોલાઃ નયન મવનુભાઇ પટેલ (રહે.સુયકિ ફ્લોરા વદાવન
ંૃ
પાટી પ્લોટ સાિે મનર્ોલ) એ ર્ે િા.૬/૮/૧૮
રાિના ૮/૦૦ વાગે મનર્ોલ ર્ઠવાડા જીઆઇડીસી રોડ નંબર-૮ મિભોવન એસ્ટેટ રોડ નંબર-૬૨ પાછળ
ટ્રર્ નંબર જીજે ૧૮ એટી ૯૨૬૬ દર્િિ રૂમપયા ૭,૫૦,૦૦૦/- પાર્ક ર્રી હિી. જેની ચોરી િા.૭/૮/૧૮
સવારના ૯/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન થઈ હિી. આ અંગેની ફરીયાદ નયન પટેલે મનર્ોલ પોલીસ સ્ટેશન
ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી એસ.વી.પટેલ ચલાવે છે .

ગગ
ંુ ળામણ થતા મ ૃતયુાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૫૨૪/૧૮

આનંદનગરાઃ સમવિાબહેન મવષ્ણુભાઇ પટેલ (ઉ.વ.૫૧) (રહે.શેષનગર સોસાયટી સદરિા સ્કુલની બાજુિા
આનંદનગર) િા.૨૪/૭/૧૮ રાિના સિયે બાથરૂિિાં એસીડ નાખી બાથરૂિ સાફ ર્રિા હિા ત્યારે
એસીડની વાસથી ગુગ
ં ળાિણ થિા બેભાન થઈ જિા સારવાર િાટે િેદડલીંગ હોક્સ્પટલિાં દાખલ ર્રવાિાં
આવ્યા હિા. જયાં સારવાર દરમ્યાન િા.૦૭/૦૮/૧૮ સાજના ૬/૧૫ વાગે િેિનુ ં મ ૃત્યુ મનપજયુ ં હતુ. આ
અંગે આનંદનગર પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી રઝાર્ભાઈ ચલાવે છે .

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