જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટેલીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ંટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

ુ વાર
તા.૧૯/૦૯/૨૦૧૮ બધ
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૮૨૪/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૬૧ ર્ેસ ર્રી, ૬૧ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૩૮ લીટર
દે શી દારૂ, ૧૬૨ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ અને ૧ ઈક્કો ગાડી ર્બજે ર્રી હિી. િેિજ જુગાર ધારા હેઠળ ૩ ર્ેસ
ર્રી ૧૦ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૫૯,૩૨૦/- અને જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૮૨૫/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૬૪ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી િેિજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૮ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૪
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

ઘરફોડાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૮૨૬/૧૮

સરદારનગરાઃ િહેશભાઇ જયંિીભાઇ પટેલ (ઉ.વ.૪૦)(રહે.પારસ બંગ્લોઝ ૧૦૮ સાિે ર્ઠવાડા રોડ
નરોડા) એ સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૧૬/૦૯/૧૮ સાંજના ૬/૦૦ થી
િા.૧૭/૦૯/૧૮ સવારના ૬/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન નોબલનગર નંદીગ્રાિ નાલંદા મવધ્યાલયની ઓફીસના
દરવાજાનુ ં િાળુ િોડી અજાણી વ્યક્ક્િ ઓફીસિાં પ્રવેશ ર્રી ટેબલના ડ્રોઅર િથા િીજોરીિાથી એર્
િોબાઇલ ફોન કર્િિ રૂમપયા ૫૦૦/- અને રોર્ડ રૂમપયા ૪૭,૦૦૦/- િળી કુલ રૂમપયા ૪૭,૫૦૦/- િિાની
ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એિ.એિ.ઠાર્ોર ચલાવે છે .

ચોરીાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૮૨૭/૧૮

ઇસનપરુ ાઃ અલ્પેશભાઇ ગીરીશભાઇ ઠક્કર(રહે,ગોકુલનગર સોસાયટી, જયિાલા બસ સ્ટેંન્ડ પાસે િંગલેશ્વર
િહાદે વ રોડ ઇસનપુર) એ ઇસનપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૧૮/૦૯/૧૮ ર્લાર્
૨/૦૦ થી ૬/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના િર્ાનના રૂિની ખુલ્લી જાળી વાટે, અજાણી વ્યક્ક્િ િર્ાનિાં
પ્રવેશ ર્રી, મિજોરીિાંથી સોના-ચાંદીના દાગીના અને રોર્ડ રૂમપયા ૫,૫૦૦/- િેિજ અગત્યના દસ્િાવેજો
િળી કુલ રૂમપયા ૧,૨૨,૫૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
ર્ે.જી.જલવાણી ચલાવે છે .

દાણીલીમડાાઃ ઉસ્િાનગની િેઘરજીયા ઘાંચી (રહે, ગુલજારપાર્ક ગેટ નંબર-૧ જુહાપુરા સરખેજ રોડ) એ
િા.૧૮/૯/૧૮ નારોજ દાણીલીિડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૨૯/૦૮/૧૮ બપોર
૩/૦૦ વાગ્યાના સુિારે શાહઆલિ રોડ ત્રણ બત્તી પાસે અનાજના ગોડાઉન નજીર્થી પાણીની પાઇપ
નંગ-૧૧ કર્િિ રૂમપયા ૧,૯૮,૦૦૦/- િિાની અજાણી વ્યક્ક્િ ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી જે.આર.પટેલ ચલાવે છે .
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ચીલ ઝડપાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૮૨૮/૧૮

પાલડીાઃ પારૂલબહેન હીિેશકુિાર શાહ (ઉ.વ.૫૭)(રહે, પાશ્વકનાથ નગ્ર સોસાયટી, નવા શારદા િંદીર રોડ
પાલડી) િા.૦૬/૦૯/૧૮ બપોરના ૪/૧૫ વાગ્યાના સુિારે રીક્ષાિાં બેસી પસાર થઇ રહ્યા હિા દરમ્યાન
રાજકૃપા ફ્લેટ સાિે એક્ટીવા ઉપર આવેલ એર્ પુરૂષ રીક્ષા નજીર્ આવી, પારૂલબહેનના ખોળાિાંથી
પસક ઝુટવી લઇ નાસી ગયો હિો. જે પસકિાં એપલ ર્ંપનીનો આઇફોન ૭ પ્લસ કર્િિ રૂમપયા ૪૦,૦૦૦િેિજ એક્સીસ બેંર્ નુ ં ક્રેડીટર્ાડક , ડ્રાઇંવીગ લાયસંસ, ઘરની ચાવીઓ અને રોર્ડ રૂમપયા ૫,૦૦૦/- િળી
કુલ રૂમપયા ૪૫,૦૦૦/- િિા હિી. આ અંગેની ફરીયાદ પારૂલબહેન શાહે િા.૧૮/૯/૧૮ નારોજ પાલડી
પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી દીલીપ નાગરાજભાઇ ચલાવે છે .

ુ ખેચી તોડી લઈ ગયાાઃમંગળસત્ર

સમાચાર યાદી નં.૧૮૨૯/૧૮

શાહીબાગાાઃ ડૉ.રાજા રાજેશ્વરીદે વી વા/ઓ નવીનરાજાશેખર (ઉ.વ.૨૮)(રહે,પી.જી.હોસ્ટેલ ફેઝ-૧, મસમવલ
હોસ્પીટલ ર્ેમ્પસ શાહીબાગ) િા.૧૮/૦૯/૧૮ રાિના ૧૦/૧૫ વાગ્યાના સુિારે શાહીબાગ રચના સ્કુલ
નજીર્થી એક્ટીવા ચલાવી પસાર થઇ રહ્યા હિા ત્યારે એર્ િોટર સાયર્લ ઉપર આવેલ બે પુરૂષ રાજા
રાજેશ્વરીદે વીના ગળાિાંથી િંગળસુત્ર કર્િિ રૂમપયા ૮૦,૦૦૦/- ખેચી િોડી લઇ નાસી ગયા હિા. આ
ગુનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી એ.ર્ે.પટેલ ચલાવે છે .

વાહન ચોરીાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૮૩૦/૧૮

સરખેજાઃ મવનોદભાઇ દલપિભાઈ વેગડા (રહે, શક્ક્િનગર સોસાયટી નવી ફિેવાડી િલાવડી પાસે ધોળર્ા
સરખેજ રોડ) એ િા.૦૬/૦૯/૧૮ રાિના ૮/૪૫ વાગે ફિેવાડી ખાિે આવેલ ભારિ ર્ોપ્લેક્ક્ષ સાિે
પોિાની ટોયોટા ગાડી નંબર જીજે.૦૧.આર.બી.૮૬૬૬ કર્િિ રૂમપયા ૭,૦૦,૦૦૦/- પાર્ક ર્રી હિી. જેની
ચોરી િા.૦૭/૦૯/૧૮ ર્લાર્ ૯/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન થઇ હિી. આ અંગેની ફરીયાદ મવનોદભાઇ વેગડાએ
િા.૧૮/૯/૧૮ નારોજ સરખેજ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
વી.સી.િર્વાણા ચલાવે છે .

આત્મહત્યાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૮૩૧/૧૮

ુ શેખ (રહે. સ્ટાર ડુપ્લેક્ષ મવભાગ-૩ રહેિાની િસ્જીદ સાિે
વેજલપરુ ાઃ સિાબેન વા/ઓફ િોહંિદયુનસ
સહેજાદ પાર્ક નસીિપાલકરની લાઈનિા ફિેહવાડી) એ બબિારીથી ર્ંટાળી િા.૧૮/૯/૧૮ ર્લાર્ ૯/૩૦
થી ૧૦/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના ઘરે પંખાના હર્
ુ િાં દુપટ્ટો બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આત્િહત્યા ર્રી
હિી. આ અંગે વેજલપુર પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પ્રો.પો.સ.ઇ.શ્રી ડી.બી લાખણોત્રા
ચલાવે છે .

ચાંદખેડાાઃ કર્રણભાઇ હરજીભાઇ ચૌહાણ (ઉ.વ.૧૯) (રહે. ગણેશનગર નસકરી મવસિ પેટ્રોલપંપ પાછળ
ચાંદખેડા) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૧૭/૯/૧૮ રાિના ૧૧/૦૦ વાગ્યાના સુિારે પોિાના ઘરે રસોડાિાં
લોખંડની પાઈપ સાથે નાયલોનની દોરી બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે ચાંદખેડા
પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી સુરેશભાઇ િગંળભાઇ ચલાવે છે .

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