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

તા.૦૯/૦૯/૨૦૧૮ રવિિાર
અમદાિાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૭૫૧/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૩૩ ર્ેસ ર્રી, ૩૧ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૧૮૮ લીટર
દે શી દારૂ અને ૯ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ ર્બજે ર્યો હિો. િેિજ જુગાર ધારા હેઠળ ૨ ર્ેસ ર્રી ૮ વ્યક્ક્િઓને
ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૮૮૮૦/- અને જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૭૫૨/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૧૪ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી િેિજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૨ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૨
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

વિશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :-

સમાચાર યાદી નં.૧૭૫૩/૧૮

ક્રાઈમ બ્રાન્ચાઃ શાંમિભાઇ ર્રશનભાઇ પટેલ (ઉ.વ.૫૫) (રહે. ર્ર્ાકવિી પાર્ક મશર્ોિર્ી બંગ્લોઝની સાિે
એક્સપ્રેસ હાઇવે સાિે સી.ટી.એિ.ખોખરા) એ િા.૮/૯/૧૮ નારોજ ક્રાઈિ બ્રાન્ચ ખાિે ફરીયાદ નોધાવી
છે ર્ે િા.૧૬/૩/૨૦૧૬ થી િા.૩/૮/૨૦૧૮ સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન આરોપી (૧) પુજા શિાક (૨)
રોહીિ સક્શેના (૩) રજિ ગોહીલ (૪) અિીિ શિાક િેિજ અન્ય વ્યક્ક્િએ ભેગા િળી અિરાઈવાડી ખાિે
આવેલ ટોરે ન્ટ પાવર ર્ંપની ખાિે શાંમિભાઈને પોલીસી લેવડાવી મપ્રમિયિના રૂમપયા.૪,૯૦,૦૦૦/- િથા
જી.એસ.ટી રૂમપયા ૧૯,૯૯,૯૦૦/- િળી કુલ રૂમપયા.૨૪,૮૯,૯૦૦/- િેળવી લઈ રૂમપયા ૪,૯૦,૦૦૦/ની જુદીજુદી પોલીસીઓ આપી િે મસવાયના બાર્ીના રૂમપયા ૧૯,૯૯,૯૦૦/- નહી આપી મવશ્વાસઘાિ
અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી વી.બી.બારડ ચલાવે છે .

નિરં ગપરુ ાાઃ અંજનાબહેન વા/ઓ પરીક્ષીિભાઈ પટેલ (રહે. સીલ્વર ગાડે નીયા ફ્લેટ ગોિા ઓવરબ્રીજ
પાસે એસ.જી હાઈવે સોલા) એ િા.૮/૯/૧૮ નારોજ નવરં ગપુરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી
છે ર્ે િા.૨/૨/૧૮ નારોજ આરોપી (૧) અિીિ આચાયક અને (૨) જયપ્રર્ાશ શ્રીવાસ્િવ એ ભેગા િળી
નવરં ગપુરા આશ્રિ રોડ નટરાજ સીનેિા સાિે આવેલ રત્ના બીઝનેસ સ્ક્વેર ર્ોમ્્લેક્ષની ઓફીસ નં-૨૨૬
અંજની િલ્ટીબીજ્જ લીિીટેડ ખાિે પિંજલી આર્ુવ
ક ેદની ખોટી વેબસાઈટ બનાવી પિંજલીના પ્રોડક્ટની
ફ્રેન્ચાઈજી લેવા િાટે અંજનાબહેન પાસેથી કુલ રૂમપયા ૮૧,૦૭૬/- લઈ પિંજલી આર્ુવ
ક ેદનુ ં પ્રિાર્પત્ર
આપી અંજનાબહેન સાથે મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એ.એચ.ર્ાઝી
ચલાવે છે .
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સેટેલાઈટાઃ ભુપેન્ર સ/ઓ ર્ાંિીલાલ ઠક્કર (રહે. પ્રમિષ્ઠા એપાટક િેન્ટ શ્યાિલ રો હાઉસ મવભાગ-૫ નજીર્
ુ રીસેટેલાઇટ) એ િા.૮/૯/૧૮ નારોજ સેટેલાઈટ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િાહે ફેબ્રઆ
૨૦૧૭ થી િાહે િે-૨૦૧૮ સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન આરોપી (૧) મપ્રયંર્ા વા/ઓ કર્િંચીિ જૈન અને
(૨) કર્િંચીિ જૈન (બન્ને રહે.રુપર્લા ભવન િનાલી મસલેર્શન પાસે મશવ વાગક િેલીવાડા ગીરવા ઉદે પરુ
રાજસ્થાન) એ ભેગા િળી સેટેલાઇટ શ્યાિલ રો હાઉસ મવભાગ-૫ની નજીર્ પ્રમિષ્ઠા એપાટક િેન્ટ ખાિે
પોિાની ર્ંપની દ્વ્રારા પેરેન્્સને િર્ાન આપવાની સ્ર્ીિ મુર્ેલ છે . જેિાં 1 BHK િર્ાન આપવાિા આવશે
િેિ ર્હી મવશ્વાસિાં લઇ ભુપન્ે ર ઠક્કર પાસે થી ૨૦ ડીફેન્સ હાઉસીંગ સોસાયટીનુ ફોિક ભરાવી એડવાન્સિાં
રૂમપયા ૨,૫૦,૦૦૦/-ભરાવી અલગ-અલગ બેંર્ના ખાિાિાં કુલ રૂમપયા ૨૪,૭૪,૭૨૧/- ભરાવડાવી િર્ાન
ર્ે પૈસા પરિ નહી આપી મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
એસ.એસ.ચૌધરી ચલાવે છે .

ચોરી :-

સમાચાર યાદી નં.૧૭૫૪/૧૮

ચાંદખેડાાઃ અંજુબહેન વા/ઓ િયંર્ભાઇ સુરાર્ા (ઉ.વ.૪૭) (રહે.સંગાની આકદત્ય હાઇટસ િોટેરા
ચાંદખેડા) િા.૮/૯/૧૮ સાજના ૬/૪૫ વાગ્યાના સુિારે ડીસા-પાલીિાર્ા બસિાંથી ચાંદખેડા બસ સ્ટેન્ડ
ખાિે બસિાંથી ઉિરિા હિા ત્યારે અજાર્ી વ્યક્ક્િએ નજર ચુર્વી અંજુબહેનના પસકિાંથી એપલ ર્ંપનીનો
આઇ-૧૦ િોડલ િોબાઈલ ફોન કર્િિ રૂમપયા ૬૦,૦૦૦/-ચોરી ર્રી લીધી હિી. આ અંગેની ફરીયાદ
અંજુબહેન સુરાર્ાએ ચાંદખેડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ વુ.પો.સ.ઇ
જી.વી.ચૌધરી ચલાવે છે .

િાહન ચોરી :-

સમાચાર યાદી નં.૧૭૫૫/૧૮

ઓઢિાઃ ર્ેર્રુ અરમવિંદભાઇ રાવલ (રહે. અજીિનાથ કૃપા સોસાયટી બંસરી ફલેટ પાસે અંબબર્ાનગર
ઓઢવ) એ િા.૦૫/૦૯/૧૮ રાિના ૧૧/૦૦ વાગે ઓઢવ જી.આઇ.ડી.સી.રોડ નં-૧૪ સાિે અિરકૃપા
ટ્રાન્સપોટક ઓકફસ આગળ આઈસર ગાડી નંબર જીજે.૨૭.એક્સ ૦૯૯૭ કર્િિ રૂમપયા ૧૧,૦૦,૦૦૦/- પાર્ક
ુ
ર્રી હિી. જેની ચોરી િા.૬/૮/૧૮ સવારના ૯/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન થઇ હિી. આ અંગેની ફરીયાદ ર્ેર્ર
રાવલે િા.૮/૯/૧૮ નારોજ ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
પી.ર્ે.િર્વાર્ા ચલાવે છે .

સોલા હાઈકોટટ ાઃ ભવાનીમસિંહ ર્ેશરમસિંહ સીસોદીયા (રહે. સામવત્રીનગર સોસાયટી હકરવીલાની પાસે
ચાંદલોડીયા) એ િા.૧૦/૮/૧૮ રાિના ૧૧/૦૦ વાગે ચાંદલોડીયા કર્િી ડેરી હરીવીલા શોપીંગ સેન્ટર
નજીર્ પોિાની િારૂમિ મશફ્ટ ર્ાર નંબર જીજે.૦૧.આર.એફ.૫૨૫૦ કર્િિ રૂમપયા ૪,૦૦,૦૦૦/- પાર્ક ર્રી
હિી. જેની ચોરી િા.૧૧/૮/૧૮ સવારના ૫/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન થઇ હિી. આ અંગેની ફરીયાદ
ભવાનીમસિંહ સીસોદીયાએ િા.૮/૯/૧૮ નારોજ સોલા હાઈર્ોટક પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ
ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એસ.આર.િેઘાર્ી ચલાવે છે .
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િસ્ત્રાપરુ ાઃ શૈલેષભાઇ જયંમિલાલ ભાયાર્ી (રહે. પ્રેિચંદનગર રો હાઉસ જજીસ બંગલો રોડ બોડર્દે વ)
એ િા.૪/૯/૧૮ રાિના ૮/૩૦ વાગે પ્રેિચંદનગર રો હાઉસ બોડર્દે વ ટેલીફોન એક્ષ્ચેંજ વાળા ગેટની
બાજુિા ખુલ્લા ્લોટની સાિે પોિાની ઈનોવા ર્ાર નંબર જીજે.૦૧.એચ.ડબલ્ર્ુ ૧૫૬૪ કર્િિ રૂમપયા
૭,૦૦,૦૦૦/- પાર્ક ર્રી હિી. જેની ચોરી િા.૫/૮/૧૮ ર્લાર્ ૫/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન થઇ હિી. આ
અંગેની ફરીયાદ શૈલેષભાઇ ભાયાર્ીએ િા.૮/૯/૧૮ નારોજ વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે .
આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી જી.આર.ભરવાડ ચલાવે છે .

લટ
ં ુ ની ફરીયાદાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૭૫૬/૧૮

નારોલાઃ જીગ્નેશભાઇ અજીિભાઇ જાદવ (રહે. ગાિ-વરલી િા-િારાપુર જી-આર્ંદ) એ નારોલ પોલીસ
સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૭/૯/૧૮ બપોરના ૨/૧૫ વાગ્યાના સુિારે ફિેવાડી ર્ેનાલથી
ડાબી બાજુ સાબરિિી નદીના પટ નજીર્ શટલ કરક્ષાિાં બેસી પસાર થઈ રહ્યા હિા ત્યારે કરક્ષાના ચાલર્ે
ચ્પુ બિાવી િોબાઈલ ફોન કર્િિ રૂમપયા ૨૫૦૦/- અને રોર્ડ રૂમપયા ૨૫૦૦/- િેિજ જરૂરી ડોક્યુિેન્ટ
લુટં ર્રી જીગ્નેશભાઇને કરક્ષાિાંથી ઉિારી નાસી ગયો હિો. આ ગુનાની િપાસ પો.ઈ.શ્રી આર.એ.જાદવ
ચલાવે છે .

આત્મહત્યાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૭૫૭/૧૮

ુ ાલી શેખ (ઉ.વ.૧૬) (રહે.િંસરુ ી બુટવાળાની ચાલી રખીયાલ) એ અગમ્ય
રખખયાલાઃ શબાનાબાનુ િહેબબ
ર્ારર્સર િા.૮/૯/૧૮ બપોરના ૩/૦૦ વાગ્યાના સુિારે પોિાના ઘરે લોખંડની પાઇપ સાથે દુપટ્ટો બાંધી
ગળે ફાસો ખાઇ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે રબખયાલ પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી જે.જે.હળવદીયા ચલાવે છે .
નાયબ પોલીસ ર્મિશનર,
ર્ંટ્રોલરૂિ, અ’વાદ શહેર.
પોલીસ ર્મિશનર વિી.
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