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

તા.૨૯/૧૧/૨૦૧૮ ગરૂુ વાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૩૨૦/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૨૬ ર્ેસ ર્રી, ૨૫ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૧૨૧ લીટર
દે શી દારૂ, ૨૨૮ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૩૧૨ બબયર ટીન અને ૦૧ રીક્ષા ર્બજે ર્રી હિી. િેિજ જુગાર
ધારા હેઠળ ૦૪ ર્ેસ ર્રી ૧૨ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૧૦,૮૪૦/- અને જુગારના સાધનો ર્બજે
ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૩૨૧/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૨૩૧ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી-૯૩ મુજબ ૧૬ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

છે તરપીંડી અને વવશ્વાસઘાત :-

સમાચાર યાદી નં.૨૩૨૨/૧૮

સરખેજ : જાહીદભાઇ ઈબ્રાહીિભાઇ (ઉ.વ.૪૮)(રહે.આિેના ડુપ્લેક્ષ િસ્િાન િસ્ીદ પાસે ફિેવાડી
સરખેજ) એ િા.૨૮/૧૧/૧૮ નારોજ સરખેજ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે
િા.૧૭/૧૦/૨૦૧૮ થી િા.૦૧/૧૧/૨૦૧૮ દરમ્યાન િર્રબા ર્ટારીયા હાઉસની બાજુિાં મસધ્ધધમવનાયર્
ટાવર ખાિે આરોપી (૧)રાીવ ઓિપ્રર્ાશ યાદવ (સુદરિ
ં
ર્ેબ્સના િાબલર્)(રહે.ક્્યાણપુર ર્ાનપુરનગર
ર્ાનપુર ઉિરપ્રદે શ) અને (૨) કર્શંગભાઇ ડોબરીયા (સુદરિ
ં
ર્ેબ્સના િેનેજર)(રહે. િ્હાર ફલેટ
અંદરસોલા અવરબ્રીજ સોલા) એ ભેગાિળી િા.૧૭/૧૦/૧૮ ના રોજ ન્યુઝ પેપરિાં “સુદરિ ર્ેબ્સ”ના
નાિથી જાહેરાિ આપી, “નવી ટોયોટા ઈનોવા કિસ્ટા ગાડી ૧૫% ડી.પી. ભરી િાલીર્ બનો” િેિ ર્હી,
જાહીદભાઇ પાસેથી રૂમપયા ૧,૦૦,૦૦૦/- “સુદરિ
ં
ર્ેબ્સ”ના એર્ાઉન્ટિાં જિા ર્રાવડાવી, ટોયોટો કિસ્ટા
ગાડી નહીં આપી િેિજ રૂમપયા પણ પરિ નહીં આપી જાહીદભાઇ સાથે છે િરપીંડી અને મવશ્ર્વાસઘાિ ર્યો
છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એિ.ડી.પંચાલ ચલાવે છે .

સોનાની કં ઠી ખેચી તોડી લઇ ગયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૩૨૩/૧૮

આનંદનગર : િધુબહેન વા/ઓ અશોર્ભાઇ ગુપ્િા (ઉ.વ.૬૯)(રહે.સાજન અપાટક િેન્ટ મવશાલ ટાવર ની
બાજુિા આનંદનગર) િા.૨૮/૧૧/૧૮ ના ર્લાર્ ૧૧/૦૦ વાગ્યાના સુિારે જલારાિ પરોઠા ચાર રસ્િા
પાસે શ્રીી એન્ક્લેવ સાિે રોડ ઉપરથી પસાર થઇ રહ્યા હિા દરમ્યાન એર્ િોટર સાયર્લ ઉપર આવેલ
બે પુરૂષ (૨૫ થી ૩૦ વષક ના આશરાના) એ ભેગાિળી િધુબહેનના ગળાિાંથી સોનાની િણર્ાવાળી ર્ંઠી
કર્િંિિ રૂપીયા ૩૫,૦૦૦/- િિાની ખેંચી િોડી લઇ નાસી ગયા હિા. આ અંગેની ફરીયાદ િધુબહેન ગુપ્િા
એ આનંદનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોંધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી એસ.જે.બલોચ ચલાવે છે .
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નજર ચકુ વી ચોરીાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૩૨૪/૧૮

કૃષ્ણનગર : હસમુખભાઇ ભગવાનભાઇ ચંદારાણા (રહે.હરીવ્લભ સોસાયટી, દે વી સીનેિા પાસે નરોડા)
િા.૨૭/૧૧/૧૮ સાંજના ૬/૦૦ વાગ્યાના સુિારે કૃષ્ણનગર ઠક્કરનગર બજરં ગ આશ્રિ પહેલા સોરઠીયા
વાડી સાિે રોડ ઉપર િોટર સાયર્લ ઉપર આવેલ એર્ અજાણ્યો પુરૂષ (૩૫ થી ૪૦ વષક ના આશરાનો)
એ હસમુખભાઇ ને ર્હેલ ર્ે “દે ખાતુ નથી િિે ગાડી ર્ેવી રીિે ચલાવો છો” િેિ ર્હી હસમુખભાઇને વાિોિાં
રાખી, અન્ય િોટર સાયર્લ ઉપર આવેલ બે અજાણ્યા પુરૂષોએ હસમુખભાઇ ની નજર ચુર્વી િેિની હોંડા
બબ્રઓ ર્ારિાંથી રોર્ડ રૂમપયા ૧૪,૯૨,૫૦૦/- મુર્ેલ બેગ ચોરી ર્રી લઇ ગયા છે . આ અંગેની ફરીયાદ
હસમુખભાઇ ચંદારણા એ કૃષ્ણનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોંધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
ડી.ી.વહોનીયા ચલાવે છે .

ઘરફોડ ચોરીાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૩૨૫/૧૮

વેજલપરુ : ભોિેશ્વરમસિંહ ઝાલિમસિંહ રાજપુિ (ઉ.વ.૨૯)(રહે.મવનાયર્ ફલેટ વૈજનાથ િહાદે વ િંકદર સાિે
વેજલપુર ગાિ) એ િા.૨૮/૧૧/૧૮ નારોજ વેજલપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે
િા.૨૭/૧૧/૧૮ ના ર્લાર્ ૬/૦૦ થી રાિના ૧૧/૪૫ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના િર્ાન ના દરવાજાનુ ં
િાળુ િોકડ, અજાણી વ્યક્ક્િ િર્ાનિાં પ્રવેશ ર્રી, સોના-ચાંદીના દાગીના અને રોર્ડ રૂમપયા ૩,૦૦૦/િળી કુલ રૂમપયા ૩૮,૦૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ િ.સ.ઇ.શ્રી કદનેશભાઇ
ભુરાભાઇ ચલાવે છે .

વાહન અકસ્માતમાં મ ૃત્યુ :-

સમાચાર યાદી નં.૨૩૨૬/૧૮

સરખેજ : ભવાનમસિંહ ખુિાનમસિંહ રાજપુિ (ઉ.વ.૬૫)(રહે,િહાર્ાળીનો ટેર્રો ગાયત્રીનગરની બાજુિાં
સરખેજ) એ સરખેજ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા..૨૮/૧૧/૧૮ ના ર્લાર્ ૧૨/૦૦
વાગ્યાના સુિારે સાણંદ સર્ક લથી ઉજાલા સર્ક લ િરફના જિા રસ્િે એસ.ી.હાઈવે લાલી મુળી ટ્રાન્સપોટક
સાિે થી ભવાનમસિંહ ના ધિક ની બહેન શારદાબહેન વા/ઓ રિીલાલ લોહાણા (ઉ.વ.૬૮) પસાર થઇ રહ્યા
હિા દરમ્યાન અજાણ્યા વાહન ચાલર્ે પોિાનુ ં વાહન પુરઝડપે અને ગફલિભરી રીિે ચલાવી લાવી
શારદાબહેન ને ટક્કર િારિાં, શરીરે ગંભીર ઇજાઓ થિા િેિનુ ં મ ૃત્યુ મનપજ્યુ હતુ. આ ગુનાની િપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી જે.ર્ે.પંડયા ચલાવે છે .

દાઝી જતાં મત્ૃ ય ુ :-

સમાચાર યાદી નં.૨૩૨૭/૧૮

કારં જ : હીનાબાનુ નશીિભાઇ શેખ (ઉ.વ.૨૦)(રહે.ચાંદ સૈયદ ની દરગાહ પાસે નહેરૂબ્રીજ ર્ારં જ)
િા.૨૦/૦૯/૧૮ સાંજના ૪/૪૫ વાગ્યાના સુિારે પોિાના ઘરે ગેસના બાટલાના લીર્ેજ થી લાગેલ આગ
િાં ગંભીર રીિે દાઝી જિા, સારવાર િાટે િેિને વા.સા.હોસ્પીટલ ખાિે દાખલ ર્યાક હિા. જ્યાં સારવાર
દરમ્યાન િા.૨૮/૧૧/૧૮ બપોરના ૩/૪૫ વાગે િેિનુ ં મ ૃત્યુ મનપજ્યુ હતુ. આ અંગે ર્ારં જ પોલીસે
અર્સ્િાિ િોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ ર્ારં જ પોલીસ ચલાવે છે .
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ત્રીજા માળે થી પડી જતાં મ ૃત્યુ :-

સમાચાર યાદી નં.૨૩૨૮/૧૮

વાસણા : હષાકબહેન વા/ઓ હસમુખલાલ શાહ (ઉ.વ.૫૫)(રહે.ન્યુ ગુજ
ં ન એપાટક િેન્ટ મનણકયનગર)
િા.૨૮/૧૧/૧૮ ના ર્લાર્ ૬/૪૫ વાગ્યાના સુિારે પોિાના ભાઇના ઘરે વાસણા અંજલી મસનેિા પાછળ
શોયક એવન્યુ ખાિે ત્રીજા િાળની ગેલેરીિાંથી આર્ક્સ્િર્ રીિે નીચે પડી જિા િાથાના ભાગે િથા શરીરે
ગંભીર ઇજાઓ થિા સારવાર િાટે િેિને વા.સા હોક્સ્પટલ ખાિે લઇ જિા ફરજ ઉપરના ડો.શ્રી એ િેિને
મ ૃિ જાહેર ર્યાક હિા. આ અંગે વાસણા પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
પી.એચ.જાડેજા ચલાવે છે .

આત્મહત્યા :-

સમાચાર યાદી નં.૨૩૨૯/૧૮

આનંદનગર : િોનાબહેન ડૉ/ઓ મુર્ેશભાઇ બીજવા (ઉ.વ.૧૯)(રહે.ગોપાલ આવાસ જોધપુર ગાિ
આનંદનગર) એ ર્ોઇ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૨૮/૧૧/૧૮ ના ર્લાર્ ૧૧/૩૦ વાગ્યાના સુિારે પોિાના
ઘરે મસિંલીગ ફેન સાથે દુપટ્ટો બાંધી ગળે ફાંસો ખાઇ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે આનંદનગર પોલીસે
અર્સ્િાિ િોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એસ.ર્ે.બારડ ચલાવે છે .

ચાંદખેડા : પર્ંજભાઇ િનુભાઇ રાઠોડ (ઉ.વ.૬૩)(રહે.વાનપ્રસ્થ આશ્રિ આશારાિ આશ્રિની બાજુિા
િોટેરા) એ ર્ોઇ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૨૮/૧૧/૧૮ ના ર્લાર્ ૯/૧૦ વાગ્યાના સુિારે પોિાના ઘરે
નાયલોનની દોરીથી ગળે ફાંસો ખાઇ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે ચાંદખેડા પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોંધી
આ અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી સુરેશભાઇ િંગળભાઇ ચલાવે છે .

અમરાઇવાડી : ધિેશભાઇ સુરેશભાઇ વિાક (ઉ.વ.૨૫)(રહે.ન્યુ સ્લિ ર્વાટક સ ટોરેં ટ પાવરની પાછળ
અિરાઇવાડી) એ બીિારીથી ર્ંટાળી જઇ િા.૨૮/૧૧/૧૮ બપોરના ૨/૦૦ વાગ્યાના સુિારે પોિાના ઘરે
હર્
ુ સાથે દુપટ્ટો બાંધી ગળે ફાંસો ખાઇ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે અિરાઇવાડી પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ
નોંધી આ અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી મુર્ેશભાઇ ીવણભાઇ ચલાવે છે .
નાયબ પોલીસ ર્મિશનર,
ર્ંટ્રોલરૂિ, અ’વાદ શહેર.
પોલીસ ર્મિશનર વિી.
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