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

ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૨૩/૦૮/૨૦૧૮ ગરૂુ વાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૬૨૫/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૩૨ ર્ેસ ર્રી, ૨૭ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૮૦ લીટર
દે શી દારૂ, ૧૨ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૨૮ ક્વાટક ર ઇંગ્લીશ દારૂ, ૦૪ બીયરટીન ર્બજે ર્યાક હિા. િેિજ
જુગાર ધારા હેઠળ ૦૭ ર્ેસ ર્રી ૨૯ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૬૧,૯૧૦/- અને જુગારના સાધનો
ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૬૨૬/૧૮

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

છે તરપીંડી અને વવશ્વાસઘાત :-

સમાચાર યાદી નં.૧૬૨૭/૧૮

સોલા હાઇકોર્ટ : (૧) દશકનાબહેન એરીર્ભાઇ સુવેરા (રહે, બ.નં.૧૫, સુયોદય બંગલોઝ, ગુલાબ ટાવર
પાસે થલિેજ) એ િા.૨૨/૮/૧૮ નારોજ સોલા હાઇર્ોટક પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે
જુલાઇ િાસિાં દશકનાબહેને પોિાને વી.એસ.હોસ્પીટલિાં પ્રેક્ટીર્લ ની પરીક્ષા હોય પોિાની સોનાની
ચેઇન અને સોનાની બુટ્ટી આરોપી અલર્ાબહેન ભરિભાઇ પટેલ (રહે, બ.નં.૧૭ સુયોદય બંગલોઝ ગુલાબ
ટાવર પાસે થલિેજ) ને રાખવા િાટે આપેલ અને િા.૦૭/૦૮/૨૦૧૮ ના રોજ પરીક્ષા પુરી થિા ઘરે
જવાનુ ં હોઇ, સોનાની ચેઇન િથા સોનાની બુટ્ટી િાંગિા, ફક્િ સોનાની બુટ્ટી પરિ આપેલ અને સોનાની
ચેઇન કર્િંિિ રૂમપયા ૨૯,૦૦૦/- પરિ નહીં આપી, છે િરપીંડી અને મવશ્વાસઘાિ ર્યો છે . આ ગુનાની
િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી બી.એિ.પરિાર ચલાવે છે .

સોલા હાઇકોર્ટ : (૨) શારદાબહેન ર્ાંિીભાઇ પટેલ (રહે, મવશ્વાસ સીટી, શાયોના સીટી સાિે ચાણક્યપુરી
ઘાટલોડીયા) એ િા.૨૨/૮/૧૮ નારોજ સોલા હાઇર્ોટક પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે આશરે
દોઢેર્ વર્ક પહેલા થી આજકદન સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન આરોપી ભાવીનભાઇ રિેશભાઇ દવે(ઓકફસ:
એક્સીસ બેન્ર્ ઘાટલોડીયા બ્ાંચ) એ શારદાબહેન જ્યારે ગોલ્ડ લોન ખાિાિાં પૈસા ભરવા જિા હિા ત્યારે
“લાઇનિાં ઉભુ ન રહેવ ુ ં હોય િો પૈસા અને ચેર્ો આપી જાય જે િિારા લોનના ખાિાિાં ભરી દઇશ” િેિ
ર્હી, શારદાબહેનને મવશ્વાસિાં લઇ, િેિની પાસેથી ચેર્ો િથા રોર્ડ રૂપીયા િળી આશરે રૂપીયા
૪,૮૬,૩૦૦/- લઇ, શારદાબહેનના લોન ખાિાિાં નહી ભરી િથા ક્રેડીટ ર્ાડક નો ઉપયોગ ર્રી અંદાજીિ
રૂપીયા ૧,૨૫,૦૦૦/- ના વ્યવહારો ર્રી, આજકદન સુધી શારદાબહેનના લેવાના નીર્ળિા કુલ રૂપીયા
આશરે ૬,૧૧,૩૦૦/- પરિ નહી ર્રી, શારદાબહેન સાથે છે િરપીંડી અને મવશ્વાસઘાિ ર્યો છે . આ ગુનાની
િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી વી.યુ.પાડવી ચલાવે છે .
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કષ્ૃ ણનગર : નરે શભાઇ ભગવાનદાસ િોટવાણી (ઉ.વ.૨૯)(રહે,પહેલો િાળ આદશક ગલી ઠક્કરબાપાનગર
કૃષ્ણનગર) એ િા.૨૨/૮/૧૮ નારોજ કૃષ્ણનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે
િા.૧૫/૭/૧૮ થી આજકદન સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન ઠક્કરનગર રોડ રિનબા સ્કુલ રોડ હરે કૃષ્ણ
ફ્લેટ બીજો િાળ િર્ાન નંબર-૯ ખાિે આરોપી (૧) મવનોદભાઇ ચતુરિલ િીરચંદાણી (રહે,રિનરાજ
ફ્લેટ, ચચલોડા નરોડા) અને (૨) કર્શોર ચતુરિલ િીરચંદાણી (રહે, હરે કૃષ્ણ ફ્લેટ બીજો િાળ રિનબા
સ્કુલ રોડ ઠક્કરનગર કૃષ્ણનગર) એ ભેગાિળી જય િાિાજી મિત્ર િંડળ ની હપ્િા ભરવાની સ્ર્ીિ િાં
“રૂમપયા ૨૫૦૦/- ના ૨૦ હપ્િા ભરાવી એક્ટીવા ૪-જી વસાવો” િેવી સ્ર્ીિ નુ ં આયોજન ર્રે લ. જે સ્સ્ર્િિાં
નરે શભાઇ એ કુલ ૧૧ હપ્િા લેખે ૨૭,૫૦૦/- ભરે લ અને આ મસવાય બીજા ૯૯ સભ્યો આ સ્ર્ીિિાં હિા.
જે સ્ર્ીિના કુલ ૧૨ ડ્રો ર્યાક બાદ ર્ોઇ ડ્રો નહી ર્રી અને સભ્યો ના નાણા પરિ નહી આપી મવશ્વાસઘાિ
અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી પી.ર્ે.દવેરા ચલાવે છે .

લર્
ં ુ :-

સમાચાર યાદી નં.૧૬૨૮/૧૮

સરદારનગર : કદવ્યેશભાઇ સુમનલભાઇ થદાણી (રહે,સાધુ વાસવાણી સોસાયટી, િહારથી સોસાયટી ની
અંદર સરદારનગર) એ સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૨/૦૮/૧૮ રાિના
૯/૦૦ વાગ્યાના સુિારે શ્યાિસુદર
ં
બેર્રી પાસે, િાયા મસનેિા રોડ ઉપર કદવ્યેશભાઇ પોિાનુ ં એક્ટીવા
ચલાવી પસાર થઇ રહ્યા હિા દરમ્યાન એર્ િોટર સાયર્લ ઉપર આવેલ બે પુરૂર્ કદવ્યેશભાઇના
ગળાિાંથી સોનાની ચેઇન કર્િંિિ રૂમપયા ૪૦,૦૦૦/- િિાની િેિજ રાિના ૯/૩૦ વાગ્યાના સુિારે
િહામવર ર્સરિ શાળા સાિે રોડ ઉપર થી પસાર થઇ રહેલ િનીર્ાબહેન વા/ઓ સુમનલકુિાર િખીજા
(રહે. જાહન્વી એપાટક િેંટ સૈજપુર) ના ગળાિાંથી સોનાની ચેઇન કર્િંિિ રૂમપયા ૪૦,૦૦૦/- ખેંચી િોડી
લઇ નાસી ગયા હિા. આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી એિ.એિ.ઠાર્ોર ચલાવે છે .

નજર ચકુ વી ચોરીાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૬૨૯/૧૮

નવરં ગપરુ ા : ગીરીશભાઇ ર્ાન્િીલાલ પટેલ (ઉ.વ.૬૦)(રહે,જગિદશકન સોસાયટી, રાિજી િંકદર રોડ,
રાણીપ) એ નવરં ગપુરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૧/૦૮/૧૮ સાંજના ૫/૧૫
વાગ્યાના સુિારે નવરં ગપુરા, ઇશ્વરભુવન બસ સ્ટેન્ડ પાસે આવેલ બંગલાના ગેટ આગળ રોડ ઉપરથી
પોિાના એક્ટીવા સાથે હાજર હિા દરમ્યાન બે િોટર સાયર્લ ઉપર આવેલ ત્રણ અજાણ્યા ઇસિોએ
ભેગાિળી ગીરીશભાઇની નજર ચુર્વી િેિના એક્ટીવાની ડેર્ીિા મુર્ેલ સોનાની હીરા જડીિ બુટ્ટી કર્િંિિ
રૂમપયા ૪૦,૦૦૦/- િથા િોબાઇલ ફોન કર્િંિિ રૂમપયા ૬,૦૦૦/- અને રોર્ડ રૂપીયા ૧,૫૦૦/- િળી કુલ
રૂમપયા ૪૭,૫૦૦/-િિાની ચોરી ર્રી લઇ ગયા છે .આ ગુનાની િપાસ પોસઈ.શ્રી એ.એચ.ર્ાઝી ચલાવે છે .

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