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

ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૦૨/૦૮/૨૦૧૮ ગરૂુ વાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૪૭૩/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૩૯ ર્ેસ ર્રી, ૩૩ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૧૨૯ લીટર
દે શી દારૂ, ૧૬૮ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૧૭૮ ક્વાટક ર ઈંગ્લીશ દારૂ, ૦૧ િોટર સાયર્લ અને ૧ સ્કૂટર
ર્બજે ર્ર્યક હતય. િેિજ જયગારધારા હેઠળ ૦૨ ર્ેસ ર્રી ૦૮ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૪૯,૮૫૦/અને જયગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૪૭૪/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મયજબ
કયલ ૧૯૬ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી.૯૩ મયજબ ૦૭ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ
૦૧ વ્યક્ક્િની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

છે તરપીંડી અને વવશ્વાસઘાત :-

સમાચાર યાદી નં.૧૪૭૫/૧૮

ક્રાઇમબ્રાન્ચ : (૧) પ્રહલાદભાઇ પ્રભયદાસ પટેલ (ઉ.વ.૪૭)(રહે,શ્રીજીનગર મવભાગ-૨, નવસર્જન
સ્કયલની પાછળ, રાણીપ) એ િા.૧/૮/૧૮ નારોજ ક્રાઇિબ્રાન્ચ ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે
ય રી/૨૦૧૪ થી આજદદન સયધીના સિયગાળા દરમ્યાન આરોપી ગયણવંિભાઇ િાધવલાલ પટેલ
ફેબ્રઆ
(રહે,સેઢાવી, િા.જી. િહેસાણા) એ “પોિાને મવઝાના ર્ાિ િાટે પૈસા ભરવાના છે ” િેિ ર્હી બે િદહનાિાં
પૈસા પરિ આપી દે વાનય જણાવી, િેિજ પ્રહલાદભાઇના ઘરના ર્ોઇ બે સભ્યોના ર્ાયદે સરના મવઝાનય
ર્ાિ ર્રી આપવાનય જણાવી, પ્રહલાદભાઇ પાસેથી ટયર્ડે-ટયર્ડે કયલ રૂપીયા ૨૫,૦૦,૦૦૦/- હાથ ઉછીના
િેળવેલ. ત્યારબાદ આજદદન સયધી પ્રહલાદભાઇ ને રૂમપયા પરિ નદહ આપી, મવશ્વાસઘાિ અને
ે ક્રાઇિ બ્રાંચ નાઓ ચલાવે છે .
છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગયનાની િપાસ પો.ઈ.શ્રી એસ.આર.ટંડલ

ક્રાઇમબ્રાન્ચ : (૨) િહેશકયિાર જસવંિલાલ િોદી (ઉ.વ.૫૮)(રહે,સ્વપ્નસ ૃષ્ટી રે સીડેન્સી, િોઢેરા રોડ,
અવસર પાટી પ્લોટ રોડ, િહેસાણા) એ િા.૧/૮/૧૮ નારોજ ક્રાઇિબ્રાન્ચ ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે
િા.૨૨/૧૧/૨૦૧૭ સવારના ર્લાર્ ૭/૧૦ વાગ્યાના સયિારે થલિેજ શીલજ રોડ ગોગા િહારાજના
િંદદરની બાજયિાં આવેલ પોિાની રણજીિ ર્ંન્સ્ટ્રર્શન ર્ંપની ખાિે ઇન્ટરનેટ િાધ્યિ થી િથા િોબાઇલ
નંબર ૭૦૭૯૦૬૫૪૬૫ ના અજાણ્યા ધારર્ે િહેશકયિારને વેરીફેશન ર્રવાના બહાને વાિચીિ ર્રી,
િહેશભાઇને મવશ્વાસ અને ભરોસાિાં લઇ, િહેશભાઇના બેંર્ ખાિાની િાદહિી િેળવી, બાદ િા ઓટીપી
નંબર પણ િેળવી લઇ, િહેશભાઇના બેંર્ એર્ાઉન્ટ િાંથી રૂપીયા ૫૦,૦૦૦/- નય ં ટ્રાંજેર્શન ર્રી,
િહેશભાઇ સાથે, મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગયનાની િપાસ પો.ઈ.શ્રી વી.બી.બારડ ક્રાઇિ
બ્રાંચ નાઓ ચલાવે છે .
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લટ
ં ુ :-

સમાચાર યાદી નં.૧૪૭૬/૧૮

ઓઢવ : (૧) તયિનાથ બલભદ્રપ્રસાદ મિશ્રા (ઉ.વ.૫૬)(રહે,દર્શ એક્ઝોદટર્ા શ્યાિવેદની સાિે મનર્ોલ)
એ ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૩૧/૭/૧૮ રાિના ૧૧/૦૦ વાગ્યાના સયિારે
ઓઢવ મવરાટનગર સ્વાિીનારાયણ િંદદરની સાિે રોડ ઉપર એર્ સફેદ ર્લર ની ટી.વી.એસ.અપાચી
િોટર સાયર્લ ઉપર આવેલ ત્રણ અજાણ્યા ઇસિોએ ભેગાિળી તયિનાથ પાસેની ર્ાળા રં ગની બેગ ર્ે
જેિાં રોર્ડ રૂમપયા ૨૫,૦૦૦/- મયર્ેલ હિા, િે બેગની લયટં ર્રી નાસી ગયા છે . આ ગયનાની િપાસ
પો.સ.ઈ.શ્રી એસ.જે.ચૌહાણ ચલાવે છે .

ઓઢવ : (૨) મપિંર્ીબહેન શૈલેશભાઇ પટેલ (રહે, ગોલ્ડ્ર્ોસ્ટ રે સી્ન્સી વસ્ત્રાલ રાિોલ) એ ઓઢવ
પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૦૧/૮/૧૮ ના ર્લાર્ ૫/૩૦ વાગ્યાના સયિારે ઓઢવ
યોગેશ્વર રો-હાઉસ ડયપ્લેક્ષની સાિે રોડ ઉપર એર્ સફેદ ર્લરની ર્ાર િાં આવેલા ચાર અજાણ્યા
ઇસિોએ ભેગાિળી મપિંર્ીબહેન ને ચપ્પય બિાવી, િેિના ગળાિાંથી સોનાની ચેઇન દર્િંિિ રૂમપયા
૫૦,૦૦૦/- િથા િેિાંન ય ં સોનાનય ડાયિંડવાળુ પેંડલ દર્િંિિ રૂમપયા ૫,૦૦૦/- મપિંર્ીબહેનના ગળાિાંથી
િોડી લઇ લયટં ર્રી નાસી ગયા છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી એસ.જે.ચૌહાણ ચલાવે છે .

ઘરફોડાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૪૭૭/૧૮

સરદારનગર : િહેર્બેન રિેશભાઇ િેયરાજાની (રહે,”એ” વોડક , ન્ર્ય બંગલા એરીયા રિેશદિ બબસ્સ્ર્ટ
ગલી કયબેરનગર સરદારનગર) એ િા.૧/૮/૧૮ નારોજ સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ
નોધાવી છે ર્ે િા.૨૫/૭/૧૮ ના ર્લાર્ ૯/૦૦ થી િા.૩૦/૭/૧૮ ના ર્લાર્ ૧૨/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન
પોિાના િર્ાનના દરવાજાનય ં િાળુ િોડી, અજાણી વ્યક્ક્િ િર્ાનિાં પ્રવેશ ર્રી, િીજોરીિાંથી સોનાના
દાગીના અને રોર્ડ રૂમપયા ૩૦,૦૦૦/- િળી કયલ રૂમપયા ૧,૬૭,૦૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે .
આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી જે.જી.મધલ્ડલોન ચલાવે છે .

વનકોલ : િહેન્દ્રભાઇ ર્ાનજીભાઇ પટેલ (રહે,મવવેર્નગર સોસાયટી, અિરાઇવાડી) એ મનર્ોલ પોલીસ
સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૩૧/૭/૧૮ ના ર્લાર્ ૯/૦૦ થી િા.૦૧/૦૮/૧૮ ના ર્લાર્
૮/૪૫ વાગ્યા દરમ્યાન િહેન્દ્રભાઇની ભત્રીજી જાગૃિીબેન વા/ઓ મવપયલકયિાર પટેલ નાઓના નવા
મનર્ોલ સયયક દર્રણ બંગ્લોઝ ખાિે આવેલ િર્ાન નંબર-૧૯ ના દરવાજાનો નકયચો િોડી, અજાણી વ્યક્ક્િ
િર્ાનિાં પ્રવેશ ર્રી, િીજોરી અને ર્બાટિાંથી સોના-ચાંદી નાં દાગીના દર્િંિિ રૂપીયા ૩,૦૦,૦૦૦/અને રોર્ડ રૂમપયા ૧,૦૦,૦૦૦/- િળી કયલ રૂમપયા ૪,૦૦,૦૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . આ
ગયનાની િપાસ પો.ઈ.શ્રી એન.એન.પારગી ચલાવે છે .
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આત્મહત્યા :-

સમાચાર યાદી નં.૧૪૭૮/૧૮

ચાંદખેડા : ચંન્દ્રમસહ િગનજી ચાવડા (ઉ.વ.૬૫)(રહે,અંબબર્ાનગર મવસિ પેટ્રોલપંપ પાસે િોટેરા
ચાંદખેડા) એ િા.૧/૮/૧૮ ના ર્લાર્ ૧૨/૩૦ વાગ્યાના સયિારે પોિાની બીિારી થી ર્ંટાળી જઇ થોડયર્
એમસડ પી ગયેલ, સારવાર અથે િેિને પયખરાજ હોક્સ્પટલિાં દાખલ ર્યાક હિા. જયાં સારવાર દરમ્યાન
સાંજના ૬/૨૫ વાગે િેિનય ં મ ૃત્ર્ય મનપજર્ય હતય. આ અંગે ચાંદખેડા પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ
અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી િઇજીભાઇ િેહર
ય ભાઇ ચલાવે છે .

ખોખરા : પ્રર્ાશભાઇ પ્રહલાદભાઇ ચૌહાણ (ઉ.વ.૨૧)(રહે,રાધાક્રુષ્ણનગર મવભાગ-૧, હાટર્ેશ્વર ડેપોની
પાછળ ખોખરા) એ િા.૨૭/૦૭/૧૮ બપોરના ૩/૦૦ વાગ્યાના સયિારે પોિાના ઘરે પંખા સાથે દયપટ્ટો
બાંધી ગળે ફાંસો ખાઇ લેિા, સારવાર અથે િેિને એલ.જી. હોક્સ્પટલિાં દાખલ ર્યાક હિા. જયાં સારવાર
દરમ્યાન િા.૧/૮/૧૮ સાંજના ૭/૪૫ વાગે િેિનય ં મ ૃત્ર્ય મનપજર્ય હતય. આ અંગે ખોખરા પોલીસે
અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી બી.ર્ે.વાઘેલા ચલાવે છે .

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