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

ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૦૯/૦૬/૨૦૧૮ શનિવાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
િશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી િં.૧૦૮૨/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૪૪ ર્ેસ ર્રી, ૩૭ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૨૭૫ લીટર
દે શી દારૂ અને ૧૮૨ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ ર્બજે ર્યો હિો. િેિજ જુગાર ધારા હેઠળ ૩ ર્ેસ ર્રી ૭
વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૫૦૫૦/- અને જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીિા પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી િં.૧૦૮૩/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૨૩૮ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી.૯૩ મુજબ ૧૦ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૪
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

નવશ્વાસઘાત અિે છે તરપીંડી :-

સમાચાર યાદી િં.૧૦૮૪/૧૮

ક્રાઈમ બ્રાન્ચાઃ નંદકર્શોર ગૌિિભાઇ મસન્હા (ઉ.વ.૨૬)(રહે,રાજીવનગર અચેરગાિ સાબરિિી) એ
િા.૮/૬/૧૮ નારોજ ક્રાઈિ બ્રાન્ચ ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૦૯/૦૧/૨૦૧૮ થી િા.૫/૫/૨૦૧૮
સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન પોિાના ઘરે િોબાઇલથી અને ઇન્ટરનેટના િાધ્યિથી આરોપી (૧) સુધીર
જોષી (૨) ઇિેલ આઇડી unionfinance94@gmail.com નો ઉપયોગ ર્રનાર (૩) ઇશીર્ા બેંર્ એર્ાઉન્ટ
નં. ૬૨૫૮૧૦૧૦૦૦૭૦૩ નો ધારર્ (૪) MONU Yadav IDFC બેંર્ A/C no.10011230314 નો ધારર્
(૫) રીતુદેવી બંધન બેંર્ AC No.50170000186413 નો ધારર્ (૫) િો.નં.૭૫૦૩૯૬૩૧૧૨ િો.નં
૯૮૯૯૮૫૦૧૭૯ િથા િો.નં.૯૮૯૯૩૫૨૪૫૯ ના ધારર્ (૬) સૌરભ ર્પુર િો.નં.૯૭૧૧૪૨૯૬૯૩ નો ધારર્
(૭) રાજીવ િહેિા િો.નં.૯૮૭૩૭૭૫૧૨૪ નો ધારર્ (૮) ર્ામિિર્ િલ્હોત્રા િો.નં. ૯૮૯૯૩૫૨૪૫૯ ના
ધારર્ે ભેગાિળી નંદકર્શોરભાઇ ના િોબાઈલ ફોન ઉપર ર્ોલ ર્રી, પ્રધાનિંત્રી યોજના હેઠળ યુનીયન
ફાયનાન્સ ર્ંપનીિાંથી ૧૧ લાખની લોન આપવાની લાલચ આપી ઇન્ટરનેટ િાધ્યિથી ઇિેલ દ્રારા અલગ
અલગ ફાઇલ પ્રોસેસીંગ િથા લોનના ૧૦ ટર્ા રર્િ ભરવી પડશે િેિજ હપ્િાના એડવાન્સ નાણાં પેટે
િેિજ સમવિસ ટેક્ષના પૈસા ભરવા પડશે િેિ જણાવી અલગ અલગ બેંર્ ખાિાઓિાં રૂમપયા ૧,૨૦,૫૦૦/જેટલી રર્િ ભરાવી, નાણાં ઉપાડી લઇ લોન નકહ આપી િેિજ ભરે લ રર્િ પાછી નકહ આપી નંદકર્શોર
ભાઇ સાથે મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.ઈ.શ્રી જે.એસ.ગેડિ ચલાવે છે .

1

કાગડાપીઠ : મનલય શ્રેણીર્ભાઇ શાહ (ઉ.વ.૪૨)(રહે,પાથક ઇન્દ્રપ્રસ્થ ટાવર, સરર્ારી વસાહિની પાછળ,
વસ્ત્રાપુર) એ િા.૮/૬/૧૮ નારોજ ર્ાગડાપીઠ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે આરોપી પુવીશ
ુ ી, િોની હોટલ પાસે ઇસનપુર) એ િા.૨૬/૦૨/૨૦૧૮ થી આજકદન
નવીનભાઇ ચૌધરી (રહે,િીથકભિ
સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન સી.એિ.એસ. ઇન્ફોસીસ્ટિ લીિીટેડ અન્સ ર્ોમ્પલેક્ષ સોરાબજી ર્મ્પાઉન્ડ
રોડ, જુના વાડજ બસ સ્ટેડન્ડની પાછળ વાડજ ખાિે આવેલ ઓફીસ િથા અિદાવાદ શહેરના અલગઅલગ મવસ્િારિા આવેલ બેંર્ના ATM િાંથી કુલ રૂમપયા ૧,૩૮,૯૯,૦૦૦/- લઇ જઇ અલગ-અલગ
બેર્ના એ.ટી.એિ. િાં પ ૂરિા નાણાં નહી નાંખી, ઉચાપિ ર્રી ર્ંપની સાથે મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી
ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.ઈ.શ્રી એસ.એસ.િોદી ચલાવે છે .

લટ
ં ુ :પાલડી :

સમાચાર યાદી િં.૧૦૮૫/૧૮
જેર્શન જોન્શન ર્ીન (ઉ.વ.૪૯)(રહે,ક્રીમિયન સોસાયટી સી.એન.આઇ.ચચકની સાિે

બહેરાિપુરા) એ પાલડી પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૮/૬/૧૮ સાંજના ૪/૧૫
વાગ્યાના સુિારે પાલડી સિસ્િ બ્રહિક્ષત્રીય સોસાયટીના બંગલા પાસે, પરીશ્રિ મનવાસના ર્ોનકર પાસે
આવેલા ચાર રસ્િા ખાિે રોડ ઉપર એર્ એર્ટીવા ઉપર આવેલ બે અજાણ્યા ઇસિો (૨૦ થી ૨૫ વષકના
આશરાના) ભેગાિળી જેક્શનભાઇ ની આંખ િાં િરચાની ભુર્ી નાંખી, િેિનો થેલો ર્ે જેિાં (૧) લેડીઝ
ર્પડાનુ પાસકલ કર્િંિિ રૂપીયા ૧,૭૯૯/- (૨) ગ્રીન ર્ોફી નુ ં પાસકલ કર્િંિિ રૂમપયા ૧૫૦૦/- (૩) સેલફોનનુ
પાસકલ કર્િંિિ રૂમપયા ૪૭,૯૯૯/- િથા બીજુ ત્રણ સેલફોનનુ પાસકલ કર્િંિિ રૂમપયા ૩૯,૯૯૭/- િથા
બીજા દસ પરચુરણ પાસકલ કર્િંિિ રૂમપયા ૫,૦૦૦/- િળી કુલ રૂમપયા ૯૬,૨૯૫/- િિાના પાસકલ ભરે લ
થેલો, જેર્શનભાઇને ધર્ર્ો િારી પાડી, થેલાની લુટં ર્રી નાસી ગયા છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી
એ.એસ.ગરચર ચલાવે છે .

ઘરફોડાઃ-

સમાચાર યાદી િં.૧૦૮૬/૧૮

રામોલ : મવજયભાઇ રાિર્રણમસિંહ રાજપુિ (રહે,ર્િકયોગ પાર્ક મવભાગ-૦૧ ગુરૂકુલ સ્વાિીનારાયણ સ્કુલ
ની સાિે વસ્ત્રાલ) એ રાિોલ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૦/૫/૧૮ ના ર્લાર્
૦૫/૦૦ થી િા.૨૭/૫/૧૮ ના ર્લાર્ ૧૦/૧૫ વાગ્યા સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન પોિાના બંધ
િર્ાનના દરવાજાનુ ં િાળા િોડી, અજાણી વ્યક્ક્િ ઘરિાં પ્રવેશ ર્રી, િીજોરીિાંથી સોના-ચાંદીના દાગીના
િથા રોર્ડ રૂપીયા ૭૦,૦૦૦/- િળી કુલ રૂમપયા ૧,૯૩૭૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઈ ગઈ છે . આ ગુનાની
િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી એ.ઓ.ભરવાડ ચલાવે છે .

2

આત્મહત્યા :-

સમાચાર યાદી િં.૧૦૮૭/૧૮

સરદારિગરાઃ પ્રિાપભાઇ રાિજીભાઇ વઠીયાર (રહે,સંજયનગર ના છાપરા કુબેરનગર સરદારનગર) એ
અગમ્ય ર્ારણસર િા.૮/૬/૧૮ ના ર્લાર્ ૧૦/૦૦ વાગ્યા પહેલા ર્ોઇપણ સિયે પોિાના ઘરે પોિાના
ઉપર ર્ેરોસીન નાંખી, કદવાસળી ચાંપી સળગી જઇ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે સરદારનગર પોલીસે
અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી સુમનલભાઇ રૂપાજી ચલાવે છે .

શાહપરુ ાઃ સાહીનબાન ૂ વા/ઓસિીરહસ
ુ ેન અઝિેરી (ઉ.વ.૨૮) (રહે. શાહપુર હલીિની ખડર્ી અબ્દુલરસુલ
િસ્જીદની સાિે શાહપુર) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૮/૬/૧૮ રાિના ૧૧/૧૫ વાગ્યાના સુિારે પોિાના
ઘરે ગળે ફાસો ખાઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે શાહપુર પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની
િપાસ પો.સ.ઇ. શ્રી પી.જે.સોલંર્ી ચલાવે છે .

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