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

તા.૨૭/૦૧/૨૦૧૯ રવિિાર
અમદાિાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી ધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૭૪/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૨૮ ર્ેસ ર્રી, ૨૮ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૮૬ લીટર
દે શી દારૂ ર્બજે ર્યો હિો.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૭૫/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૫૦ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૦૩ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૦૧
વ્યક્ક્િની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

છે તરપીંડીની ફરીયાદાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૭૬/૧૯

િાડજ : િાણેર્ભાઇ અમનલકુિાર ચૌધરી (ઉ.વ.૩૯)(રહે.બ્લ્યુ આયરીસ આર.એફ.ર્ંપની સાિે
એસ.પી.રીંગ રોડ વસ્ત્રાલ) એ િા.૨૬/૦૧/૨૦૧૯ નારોજ વાડજ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી
છે ર્ે િા.૭/૧૨/૨૦૧૮ ના બે િહીના પહેલાના સિયગાળા દરમ્યાન યુમનયન બેંર્ અિદાવાદ ની આશ્રિ
રોડ બ્રાન્ચ ના એ.ટી.એિ. િેિજ અન્ય અલગ-અલગ બ્રાન્ચના એ.ટી.એિ.િાંથી આઠ થી દસ એ.ટી.એિ
ધારર્ો (જેના નાિ સરનાિા જાણવા િળે લ નથી િે) નાઓ એ પ ૂવક આયોજીિ ર્ાવત્રા મુજબ
એ.ટી.એિ.િશીનોિાં ટેમ્પરીંગ ર્રી કુલ રૂમપયા ૨૨,૦૫,૫૦૦/- ઉપાડી લીધેલ હોવા છિા બેંર્ પાસેથી
નાણા િેળવી લઇ બેંર્ સાથે છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી જે.એ.રાઠવા ચલાવે છે .

રખિયાલ : િોહિદઅહિદ િોહિદઝાર્ીર શેખ (ઉ.વ.૩૨)(રહે.નસીબનગર અિનચોર્ વોરાની ચાલી
પાસે બાપુનગર)એ િા.૨૬/૦૧/૨૦૧૯ નારોજ રખખયાલ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે
િા.૩/૧૨/૧૮ બપોરના ૦૨/૪૫ વાગ્યા પછી ર્ોઇપણ સિયે રખીયાલ િોરારજી ચોર્ અરબ િસ્જીદની
સાિે ર્ોઇ અજાણી વ્યક્ક્િએ િોહિદઅહિદ નાઓના બેંર્ના પુરાવા ડેટા મવગેરેનો ઉપયોગ ર્રી, િેિના
બેંર્ના એર્ાઉન્ટિાંથી ટુર્ડે-ટુર્ડે કુલ રૂમપયા ૯૪,૯૦૨/- ઉપાડી લઈ િોહિદઅહિદ સાથે છે િરપીંડી ર્રી
છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી જે.જે.હળવદીયા ચલાવે છે .

ઘરફોડાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૭૭/૧૯

સોલા હાઇકોર્ટ : શ્યાિભાઇ કર્શોરભાઇ ચાંપાનેરીયા (રહે.િાલાબાર ર્ાઉન્ટી-૧ નીરિા યુમનવસીટી પાછળ
છારોડી) એ િા.૨૬/૧/૧૯ નારોજ સોલા હાઇર્ોટક પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે
િા.૨૪/૦૧/૨૦૧૯ ના ર્લાર્ ૧૧/૦૦ થી િા.૨૫/૦૧/૧૯ બપોરના ૨/૦૦ દરમ્યાન પોિાના ઘરના
મુખ્ય દરવાજાનુ ં િાળુ ખોલી, અજાણી વ્યક્ક્િ ઘરિાં પ્રવેશ ર્રી, િીજોરીિાંથી સોના-ચાંદી દાગીના કર્િંિિ
રૂમપયા ૧,૭૮,૦૦૦/- િિાના િથા રોર્ડ રૂમપયા ૭,૫૦૦/- િળી કુલ રૂમપયા ૧,૮૫,૫૦૦/- િિાની ચોરી
ર્રી લઈ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી વી.યુ.પાડવી ચલાવે છે .
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સેર્ેલાઈર્ : કદપર્ભાઇ હરગોમવિંદભાઇ િહેિા (ઉ.વ.૬૪)(રહે.સુભાષનગર સેર્ટર ૮/એ ગાંધીધાિ
િા.જી.ભુજ-ર્ચ્છ) એ િા.૨૬/૦૧/૨૦૧૯ નારોજ સેટેલાઇટ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે
િા.૦૯/૧૨/૨૦૧૮ ના ર્લાર્ ૧૨/૦૦ થી િા.૧૬/૧૨/૨૦૧૮ સવારના ૧૦/૦૦ સુધીના સિયગાળા
દરમ્યાન રાિદે વનગર ચાર રસ્િા. ર્ોટટક યાડક િેરીયોટ હોટેલની પાછળ રુદ્ર પ્રયાગ ટાવર ૧૦ િાં િાળે
એ/૧૦૦૨ ખાિે ધાબાની બારીથી અજાણી વ્યક્ક્િ અંદર પ્રવેશ ર્રી, કદવાલિાં લગાવેલ લોર્રિાંથી (૧)
સોનાની ચેઈન કર્િંિિ રૂમપયા ૩૨,૦૦૦/- (૨) કહરા ઝકડિ સોનાની મવિંટીઓ નંગ-૨ કર્િંિિ રૂમપયા
૮૦,૦૦૦/- (૩) લાર્ડાના ર્બાટિાંથી િોબાઇલ ફોન કર્િંિિ રૂમપયા ૧૦,૦૦૦/- (૪) સોની કડજજટલ
ર્ેિેરો કર્િંિિ રૂમપયા ૬,૦૦૦/- (૫) િંકદરિાથી ચાંદીની બે મુમિઓ કર્િંિિ રૂમપયા ૨,૦૦૦/- અને (૬)
ચાંદીનુ બ્રેસ્લેટ કર્િંિિ રૂમપયા ૨૦૦૦/- િળી કુલ રૂમપયા ૧,૩૨,૦૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઈ ગઇ છે .
આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ડી.એન.સાધુ ચલાવે છે .

ુ ગર : ર્ાશ્િીરાબહેન ડો/ઓ છગનભાઇ ચૌધરી (ઉ.વ.૪૩)(રહે.વ્લભ ફ્લેટ બાપુનગર ચાર રસ્િા
બાપન
બાપુનગર) એ બાપુનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૨૫/૦૧/૧૯ રાિના ૮/૩૦
થી િા.૨૬/૦૧/૧૯ ના ર્લાર્ ૬/૦૦ દરમ્યાન બાપુનગર ગુ.હા.બોડક , બાપુનગર ચાર રસ્િા િાસ્ટર એન્ડ
સન્સ ની પાછળ આવેલ પોિાની ઓફીસના મુખ્ય દરવાજાનો નકુચો િોડી, અજાણી વ્યક્ક્િ ઓફીસિાં
પ્રવેશ ર્રી, ર્ોમ્્યુટર કર્િંિિ રૂમપયા ૧૦,૦૦૦/-, LED ટી.વી. કર્િંિિ રૂમપયા ૧૫,૦૦૦/- િથા રોર્ડ
રૂપીયા ૧૫,૦૦૦/- િળી કુલ રૂમપયા ૪૦,૦૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઈ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી એિ.એિ.ગઢવી ચલાવે છે .

ચોરીાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૭૮/૧૯

ુ : મવરાજભાઇ મપયુશભાઇ ખત્રી (ઉ.વ.૨૧)(રહે.આમ્રકુંજ સોસાયટી સ્ટલીંગ પાસે ગુરુકુળ) એ
િસ્ત્રાપર
િા.૨૬/૧/૧૯ નારોજ વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૨૩/૦૧/૨૦૧૯ બપોરના
૦૨/૦૦ થી સાંજના ૫/૦૦ દરમ્યાન પોિાના ફલેટના ખુ્લા દરવાજે થી ર્ોઇ અજાણી વ્યક્ક્િ ઘરિાં
પ્રવેશ ર્રી, ઘરિાંથી લેપટોપ નંગ-૦૪ કુલ કર્િંિિ રૂમપયા ૭૫,૦૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઈ ગઇ છે .
આ ગુનાની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી ભીખુમસિંહ પ્રભાિમસિંહ ચલાવે છે .

ુ રુ : જોગીભાઇ ધિેશભાઇ કિષ્નાર્ાંિ (ઉ.વ.૪૬)(રહે.જોગી કિષ્નાર્ાંિ ઓપ હબીવાની શેરી,
કાલપ
આર.જે.વોરાની વાડી દરવાજા ની અંદર, મસહોર ભાવનગર) િા.૨૬/૦૧/૨૦૧૯ બપોરના ૧/૧૫ થી
૪/૦૦ દરમ્યાન પાલડી એ.એિ.ટી.એસ બસ સ્ટેન્ડ થી વી.એસ.હોક્સ્પટલ ની સાિે સુધીની ઓટોરીક્ષા ની
મુસાફરી દરમ્યાન ઓટોરીક્ષા નો ચાલર્ અને પાછળ બેસલ
ે ત્રણ અજાણી વ્યક્ક્િઓએ ભેગાિળી
જોગીભાઇની નજર ચુર્વી િેિની બેગિાંથી રોર્ડ રૂમપયા ૫૦,૦૦૦/- નજર ચુર્વી ર્ાઢી લીધા હિા. આ
ુ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોંધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ િ.સ.ઇ.શ્રી
અંગેની ફરીયાદ જોગીભાઇ એ ર્ાલુપર
જયદીપમસિંહ િહેંદ્રમસિંહ ચલાવે છે .
નાયબ પોલીસ ર્મિશનર,
ર્ંટ્રોલરૂિ, અ’વાદ શહેર.
પોલીસ ર્મિશનર વિી.
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