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

ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૨૮/૦૬/૨૦૧૮ ગરૂુ વાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૨૧૭/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૫૦ ર્ેસ ર્રી, ૫૧ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૩૪૦ લીટર
દે શી દારૂ, ૨૨૬ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ અને ૦૨ ર્ાર ર્બજે ર્રી હિી. િેિજ જુગારધારા હેઠળ ૦૪ ર્ેસ ર્રી
૧૫ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૧૨,૮૩૦/- અને જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૨૧૮/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૪૭૬ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી.૯૩ મુજબ ૧૨ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૦૬
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

વવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :-

સમાચાર યાદી નં.૧૨૧૯ /૧૮

ુ રાત યવુ નવસીટી : નાવેદભાઇ િહેમદ
ુ ભાઇ દે સાઈ (ઉ.વ.૫૧)(રહે,સ્પેક્ટ્રિ ટાવર, પોલીસ સ્ટેડીયિ
ગજ
સાિે, શાહીબાગ) એ િા.૨૭/૬/૧૮ નારોજ ગુજરાિ યુમનવસીટી પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી
છે ર્ે એમપ્રલ/૨૦૧૮ થી િે/૨૦૧૮ સુધી ના સિયગાળા દરમ્યાન આંબાવાડી અપર લેવલ સેફ્રોન
બબલ્ડીંગિા આવેલ બ્લીચ ટુરીઝિ પ્રા.લી. ર્ંપનીિાં આરોપી િેજસ નીલેશભાઇ શાહ (રહે,મશિાંશ ુ ફ્લેટ
નારણપુરા) એ નાવેદભાઇની ર્ંપની સાથે મવશ્વાસ અને ભરોસો ર્ેળવી, નાવેદભાઇની ર્ંપની પાસેથી
િેિના ગ્રાહર્ોના એર ટીર્ીટ બુર્ીંગ િેિજ ટુર પેર્ેઝ િેિજ હોટલ બુર્ીંગ પેટે કુલ રુપીયા ૬૮,૪૦,૧૦૭/નુ ં બુર્ીંગ ર્રાવી, િે પેટે રૂમપયા ૨૮,૪૬,૧૨૨/- ર્ંપનીિાં જિા ર્રાવી બાર્ીના રૂપીયા ૩૯,૯૩,૯૮૫/ર્ંપનીિાં જિા ર્રાવવાને બદલે બારોબાર ગ્રાહર્ો પાસેથી િેળવી લઈ, ર્ંપનીિાં જિા નહી ર્રાવી,
નાવેદભાઇની ર્ંપની સાથે મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી એચ.બી.પટેલ
ચલાવે છે .

નરોડા : પુરૂષોત્તિભાઇ ફુલ્લુિલ દરવાણી (ઉ.વ.૬૧) (રહે,પ્રેરણામિથક બંગલોઝ, સેટેલાઇટ) એ
િા.૨૭/૬/૧૮ નારોજ નરોડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૨૩/૦૬/૧૮ ના ર્લાર્
૮/૦૦ થી િા.૨૭/૦૬/૧૮ ના ર્લાર્ ૧૦/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન નરોડા દે વામશષ ફ્લેટ સાિે સત્વ
રે સીડન્સી-૧ ના ખાંચાિા બે અજાણ્યા ઇસિ િથા એર્ અજાણી સ્ત્રી (જેના નાિ-ઠાિની ખબર નથી)
ભેગાિળી પુરૂષોત્તિભાઇ ને બે સાચા હહરા બિાવી, વેચાણ ર્રવાની વાિ ર્રિા, પુરૂષોત્તિભાઇ એ
િેિના મિત્ર િગનભાઇ ને હહરા બિાવી વેચાણ રાખવા બાબિે વાિ ર્રિા, હહરાની ખરીદી સારૂ
િગનભાઇએ અજાણ્યા ઇસિોને રૂપીયા ૩૦,૦૦,૦૦૦/- આપિા, િેના બદલાિા િગનભાઇને નક્લી હહરા
આપી, િિાિ આરોપીઓ નાસી જઇ મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી
એચ.બી.વાઘેલા ચલાવે છે .
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નારોલ : રણજીિસીંગ જોગેન્રસીંગ ગીલ (ઉ.વ.૩૫)(રહે,ભગીરથ સીટી હોમ્સ નારોલ ર્ોટક પાસે) એ
િા.૨૭/૬/૧૮ નારોજ નારોલ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે છ િાસ અગાઉ થી
િા.૦૬/૦૫/૧૮ દરમ્યાન દુર્ાન નંબર ૧-૨ સુખઅમુિ ર્ોમ્્લેક્ષ નારોલ ર્ોટક ની સાિે લાંભા રોડ ઉપર
આરોપી (૧) ર્ાશી મવનોદભાઇ રાઠોડ (રહે,આકૃમિ ટાઉનશીપ નારોલ) અને (૨) રાહલ
ુ ભાઇ (િોબાઇલ
ટેલીર્ોિ ર્ંપનીવાળા િથા અન્ય િદદગારો) ભેગાિળી ગ્રાહર્ સેવા ર્ેન્ર ની પસકનલ લોન આપવાની
ઓફીસ ખોલી જાહેરાિ ર્રિા, રણજીિસીંગ એ િોબાઇલ ફોન નંગ-૩ ની લોન રૂપીયા ૧,૧૪,૪૦૦/િેળવવા ડોક્યુિેન્ટ િથા સહીઓ ર્રે લ, જે ફોન િથા નાણા નહી આપી િેિજ અન્ય સાહેદોને પણ આ
રીિે િોબાઇલની પસકનલ લોન અપાવવા સારૂ જણાવી ડોક્યુિેન્ટ પુરાવા લઇ, ગ્રાહર્ોના કુલ રૂમપયા
૭,૬૦,૮૪૦/- ની લોન િંજુર ર્રી, િોબાઇલ ર્ે નાણા નહી આપી, છે િરપીંડી અને મવશ્વાસઘાિ ર્યો છે .
આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી જે.બી.રાઠોડ ચલાવે છે .

ઘરફોડ ચોરી :-

સમાચાર યાદી નં.૧૨૨૦ /૧૮

નવરં ગપરુ ા : ભગીરથમસિંહજી િખિમસિંહજી વાઘેલા (ઉ.વ.૫૨)(રહે,સિપકણ એપાટક િેન્ટ રે ડીયો િીરચીની
સાિે પ્રહલાદનગર ગાડક ન પાસે આનંદનગર) એ િા.૨૭/૬/૧૮ નારોજ નવરં ગપુરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે
ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૫/૦૬/૨૦૧૮ ના ર્લાર્ ૧૧/૦૦ થી િા.૨૬/૬/૧૮ રાિના ૧૦/૦૦
દરમ્યાન નવરં ગપુરા લો ગાડક ન નજીર્ ગાંધીબાગ સોસાયટીિાં આવેલ બંગલા નંબર-૯ ના ગેસ્ટ હાઉસના
રૂિ નંબર-૧ ની પાછળની બારીની ગ્રીલ િોડી ગેસ્ટ હાઉસની અજાણી વ્યક્ક્િ અંદર પ્રવેશ ર્રી ગેસ્ટ
હાઉસના મુખ્ય રૂિિાં લગાડેલ સી.સી.ટી.વી. ર્ેિેરાનુ ં ડી.વી.આર. હર્િંિ રૂમપયા ૨૦,૦૦૦/- અને ગેસ્ટ
હાઉસનુ ં વાઇફાઇ સીસ્ટિ હર્િંિ રૂમપયા ૩૫,૦૦૦/- િથા ઇ.પી.બી.એસ. હર્િંિિ રૂમપયા ૩૫,૦૦૦/- િળી
કુલ રૂમપયા ૯૦,૦૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઇ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એસ.એ.આસનાણી
ચલાવે છે .

સોનાની ચેઇન ખેંચી તોડી લઇ ગયા :-

સમાચાર યાદી નં.૧૨૨૧ /૧૮

ચાંદખેડા : પદિાબહેન વા/ઓ નત્રેન્રકુિાર પરિાર (ઉ.વ.૫૨)(રહે,મશવિ એપાટટક િેન્ટ વૈકુઠધાિ
િંહદરની બાજુિા દાણીલીિડા) એ િા.૨૭/૬/૧૮ નારોજ ચાંદખેડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી
છે ર્ે િા.૨૪/૦૬/૨૦૧૮ બપોરના ૧/૧૫ વાગ્યાના સુિારે ન્યુ ચાંદખેડા સેપલ એલીગન્સ-૧ ની સાિે
રોડ ઉપરથી ચાલિા પસાર થઇ રહ્યા હિા દરમ્યાન એર્ િોટર સાયર્લ ઉપર આવેલ બે પુરૂષ (૨૫ થી
૩૦ વષકના આશરાના) પદિાબહેન ના ગળાિાંથી સોનાની ચેઇન હર્િંિિ રૂમપયા ૩૦,૦૦૦/- ખેંચી િોડી
લઇ નાસી ગયા હિા. આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એન.ર્ે.રાઠવા ચલાવે છે .

કરં ટ લાગતા પડી જતા મ ૃત્યુ :-

સમાચાર યાદી નં.૧૨૨૨/૧૮

ુ ગરાઃ પ્પુ હર
બાપન
ુ દનંદા રાઉિ (ઉ.વ.૨૩)(રહે,ભક્ક્િનગરની ચાલી બાપુનગર) િા.૨૭/૬/૧૮ ના
ર્લાર્ ૦૦/૩૦ વાગ્યાના સુિારે બાપુનગર શ્રી ખોડીયાર ્લાસ્સ્ટર્ના ર્ારખાનાિાં ચાલુ િશીને ર્ાિ ર્રિા
હિા દરમ્યાન અચાનર્ વીજ ર્રં ટ લાગિા, લોખંડના સ્ટુલ ઉપરથી પડી જિાં, િશીનની ર્ીનારી િાથા
ઉપર વાગિા, ગંભીર ઈજા થિા િેિનુ ં મ ૃત્યુ મનપજયુ ં હતુ. આ અંગે બાપુનગર પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ
નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી જે.એસ.ચૌધરી ચલાવે છે .
નાયબ પોલીસ ર્મિશનર,
ર્ંટ્રોલરૂિ, અ’વાદ શહેર.
પોલીસ ર્મિશનર વિી.
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