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

તા.૧૭/૧૧/૨૦૧૮ શનિવાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
િશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી િં.૨૨૪૨/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૬૮ ર્ેસ ર્રી, ૬૪ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૧૯૨ લીટર
દે શી દારૂ ર્બજે ર્યો હિો. િેિજ જુગારધારા હેઠળ ૦૩ ર્ેસ ર્રી ૦૪ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા
૭,૨૨૫/- અને જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીિા પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી િં.૨૨૪૩/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૯૧ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી-૯૩ મુજબ ૩૪ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૦૮
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

છે તરપીંડીિી ફરીયાદાઃ-

સમાચાર યાદી િં.૨૨૪૪/૧૮

વસ્ત્રાપરુ ાઃ રે વારાિ લાલારાિ ભોભી (ઉ.વ.૩૨) (રહે. પુરૂષોત્તિનગર સોસાયટી નવા વાડજ નારણપુરા)
એ િા.૧૬/૧૧/૧૮ નારોજ વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૧૦/૦૯/૧૮ થી
િા.૧૨/૧૧/૧૮ સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન આરોપી અરમવિંદભાઇ છત્રાજી પ્રજાપમિ (રહે. હેપ્પી હોિ
ફ્લેટ ઇટલી ચાર રસ્િા િણીનગર રે લવે સ્ટેશન પાછળ િણીનગર) એ રે વારાિ ભોભીને મવશ્વાસ અને
ભરોસો આપી ઔડાના િર્ાન અપાવવાનુ ર્હી અરજી ફોિક ભરી આઇ.ડી પ્ર ૂફ િેળવી રોર્ડ રૂમપયા
૫૦,૦૦૦/- લઈ િેિજ િે બદલ પહોચ િથા મસક્યુરીટી પેટે ચેર્ આપી, િર્ાન નહી અપાવી િેિજ
લીધેલ નાણા પરિ નહી આપી મવશ્વાસઘાિ અને છે િરમપિંડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી
જેશીંગભાઈ હમિરભાઈ ચલાવે છે .

ઘરફોડ ચોરીાઃ-

સમાચાર યાદી િં.૨૨૪૫/૧૮

નિકોલાઃ બાબુભાઇ અિથાભાઇ નાયી (રહે.ગીિાપાર્ક નારાયણનગર ખોડીયારનગર મનર્ોલ) એ મનર્ોલ
પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૧૫/૧૧/૧૮ રાિના ૮/૧૫ થી િા.૧૬/૧૧/૧૮ સવારના
૯/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના િર્ાનના દરવાજાનો નકુચો િોડી, અજાણી વ્યક્ક્િ ઘરિાં પ્રવેશ ર્રી
િીજોરીિાંથી સોનાનુ ં નેર્લસ કર્િિ રૂમપયા ૬૦,૦૦૦/-, સોનાનુ લોર્ેટ કર્િિ રૂમપયા ૧૨,૦૦૦/- સોનાની
મવટી નંગ-૩ કર્િિ રૂમપયા ૭,૦૦૦/-, સોનાની લર્ી કર્િિ રૂમપયા ૫,૦૦૦/- િથા ચાંદીના છડા કર્િિ
રૂમપયા ૧,૫૦૦/- અને રોર્ડ રૂમપયા ૧,૫૦,૦૦૦/- િળી કુલ રૂમપયા ૨,૩૫,૫૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી
લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એચ.બી.ઝાલા ચલાવે છે .
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નિકોલાઃ વલ્લભભાઇ ધરિશીભાઇ પટેલ (રહે.ચાણર્ીય સોસાયટી સ્વાિીનારાયણ સોસાયટી પાછળ
મનર્ોલ ગાિ રોડ મનર્ોલ) એ િા.૧૬/૧૧/૧૮ નારોજ મનર્ોલ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે
ર્ે િા.૯/૧૧/૧૮ રાિના ૧૦/૦૦ થી િા.૧૬/૧૧/૧૮ ર્લાર્ ૨/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન મનર્ોલ મુક્િીધાિ
ર્ૈ લાસધાિ રો હાઉસ એ-૦૮ ખાિે આવેલ વલ્લભભાઇના પુત્રના િર્ાનના દરવાજાનુ િાળુ ડુપ્લીર્ેટ
ચાવીથી ખોલી, અજાણી વ્યક્ક્િ ઘરિાં પ્રવેશ ર્રી, રોર્ડ રૂમપયા ૭૦,૦૦૦/-, િંગળસુત્ર કર્િિ રૂમપયા
૧૦,૦૦૦/-, સોનાની ચેઇન કર્િિ રૂમપયા ૧૦,૦૦૦/-, સોનાની મવટી નંગ-૦૨ િથા સોનાના પેડલ નંગ૦૧, એર્ જોડી સોનાની બુટી જે િિાિ કર્િિ રૂમપયા ૧૦,૦૦૦/- િથા એર્ જોડી ચાંદીના છડા અને
ચાંદીના ર્ડા કર્િિ રૂમપયા ૫૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
પી.જે.ખાંટ ચલાવે છે .

ચોરીાઃ-

સમાચાર યાદી િં.૨૨૪૬/૧૮

ખોખરાાઃ પનીર સેલ્વિ શેખરભાઇ નાયર્ર (રહે.આરિીનગર મવભાગ-૧ પ્રીયા મસનેિા સાિે
એ.એિ.ટી.એસ ડેપો પાછળ હાટર્ેશ્વર) એ િા.૧૬/૧૧/૧૮ નારોજ ખોખરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ
નોધાવી છે ર્ે િા.૦૫/૧૧/૧૮ રાિના ૧૧/૩૦ થી િા.૦૬/૧૧/૧૮ ર્લાર્ ૦૮/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન
પોિાના ખુલ્લા િર્ાનિાં અજાણી વ્યક્ક્િ પ્રવેશ ર્રી આઈફોન ર્ંપનીના િોબાઈલ નંગ-૨ કર્િિ રૂમપયા
૧૪,૦૦૦/- , ઈન્ટેક્ષ ર્ંપનીનો િોબાઈલ ફોન નંગ-૧ કર્િિ રૂમપયા ૫૦૦/-, લેનોવો ર્ંપનીનુ ં લેપટોપ
નંગ-૧ કર્િિ રૂમપયા ૨૦,૦૦૦/-, પોટે બલ હાડક ડીસ્ર્ નંગ-૧ કર્િિ રૂમપયા ૨૦૦૦/-, િેિજ અગત્યના
ડોક્યુિેન્ટ િળી કુલ રૂમપયા ૩૮,૫૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઈ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
એચ.બી.પરિાર ચલાવે છે .

નિકોલાઃ પ્રવીણકુિાર પ્રસન્નકુિાર ઇરવા (રહે.યશ ફ્લોરા એસ-૧૦૨ હરીદશકન ચાર રસ્િા પાસે શેલબી
પાછળ નરોડા) એ મનર્ોલ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૧૫/૧૧/૧૮ રાિના ૯/૦૦
થી ૧૧/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન સુપ્રીયા-૨ ઓનેસ્ટ ભાજીપાઉ આગળ પાર્ીગિાં પાર્ક ર્રે લ પોિાની ઇક્કો
ર્ારના દરવાજાનો ર્ાચ િોડી, અજાણી વ્યક્ક્િ ગાડીની પાછળ સીટિાંથી સોનાનો પાટલો નંગ-૧ કર્િિ
રૂમપયા ૮૦,૦૦૦/-, ર્ાનના બે જુિખા કર્િિ રૂમપયા ૧,૨૦,૦૦૦/-, લેડીઝ ઘડીયાળ કર્િિ રૂમપયા
૫,૫૦૦/-, રોર્ડ રૂમપયા ૨,૫૦૦/- િથા અગત્યના દસ્િાવેજો િળી કુલ રૂમપયા ૨,૦૮,૦૦૦/- િિાની
ચોરી ર્રી િેિજ ગાડી ર્ાચ િોડી રૂમપયા ૩,૦૦૦/- નુ ં નુર્શાન ર્ર્ુક છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
એચ.વી.છાસટીયા ચલાવે છે .

સોિાિો દોરો ખેચી તોડી લઇ ગયા :

સમાચાર યાદી િં.૨૨૪૭/૧૮

િવરં ગપરુ ાાઃ મુબસ્સીરાબાનુ વા/ઓ મુશીરએહિદ કુરેશી (ઉ.વ.૨૪) (રહે.નવાવાસ કુરેશી િેડીર્લ પાસે
િીરઝાપુર) િા.૧૬/૧૧/૧૮ બપોરના ૨/૧૫ વાગ્યાના સુિારે નવરં ગપુરા િીઠાખળી બગીચા પાસે
અિદાવાદ િોટસક સાિેથી પસાર થઈ રહ્યા હિા ત્યારે એર્ ર્ાળા રં ગની પેશન િોટર સાયર્લ ઉપર
આવેલ બે પુરૂષ મુબસ્સીરાબાનુ કુરેશીના ગળાિાંથી સોનાની ચેઈન કર્િિ રૂમપયા ૪૦,૦૦૦/- ખેચી િોડી
ઝુટવી લઈ નાસી ગયા હિા. આ અંગેની ફરીયાદ મુબસ્સીરાબાનુ કુરેશીએ નવરં ગપુરા પોલીસ સ્ટેશન
ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી એ.એચ.ર્ાજી ચલાવે છે .
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ઈસિપરુ ાઃ ઉિંગભાઇ ગજાનંદભાઇ ગગલ્ડર (રહે.છગનલાલ પાર્ક િંગલેશ્વર િહાદે વ પાસે ઇસનપુર) એ
ઇસનપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૧૫/૧૧/૧૮ રાિના ૯/૧૫ વાગ્યાના સુિારે
એર્ િોટર સાયર્લ ઉપર આવેલ બે પુરૂષ (૨૫ થી ૩૦ વષકના આશરાના) પોિાના રહેણાંર્ની સોસાયટીના
દરવાજાની અંદર રોડ ઉપરથી ઉિંગભાઇના બા મનલાબહેનના ગળાિાંથી સોનાનો દોરો કર્િિ રૂમપયા
૨૦,૦૦૦/- ખેચી િોડી લઇ નાસી ગયા હિા. આ ગુનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી એન.એિ.પટેલ ચલાવે છે .

આત્મહત્યા :-

સમાચાર યાદી િં.૨૨૪૮/૧૮

અમરાઇવાડીાઃ પ્રિાપમસિંગ અિરમસિંગ બારડ (ઉ.વ.૪૦) (રહે. ગોપાલનગર અંબાજી િાિાના ખાચાિાં
હાટર્ેશ્વર રોડ અિરાઇવાડી) એ બેર્ારીથી ર્ંટાળી િા.૧૫/૧૧/૧૮ બપોરના ૩/૦૦ વાગ્યાના સુિારે
પોિાના ઘરે ઝેરી ગોળી ખાઈ લીધી હિી. સારવાર િાટે િેિને એલ.જી.હોસ્પીટલિાં દાખલ ર્રવાિાં
આવ્યા હિા. જયાં સારવાર દરમ્યાન રાિના ૧૧/૩૦ વાગે િેિનુ ં મ ૃત્ર્ુ મનપજર્ુ ં હતુ. આ અંગે
અિરાઇવાડી પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી મુર્ેશભાઇ જીવણભાઇ ચલાવે છે .

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