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

તા.૧૩/૦૯/૨૦૧૮ ગરૂુ વાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૭૮૧/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૩૬ ર્ેસ ર્રી, ૪૧ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી,૬૦૯ લીટર
દે શી દારૂ, ૩૩ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૨૦ ક્વાટક ર ઈંગ્લીશ દારૂ, ૧૨ બબયર ટીન, ૧ ર્ાર અને ૩ સ્કૂટર ર્બજે
ર્યાક હિા. િેિજ જુગાર ધારા હેઠળ ૭ ર્ેસ ર્રી ૧૧ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૪૭,૮૪૦/- અને
જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૭૮૨/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૪૯ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી િેિજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૨ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૭
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

છે તરપીંડીની ફરીયાદાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૭૮૩/૧૮

વટવાાઃ અખીલેશભાઇ પ્રસન્નગોપાલ શિાક (ઉ.વ.૬૩)(રહે,રત્નશીખર એપાટક િેન્ટ પદ્માવિી બંગ્લોઝ સાિે
પીપલોદ સુરિ િથા મનગિ સોસાયટી વટવા) એ િા.૧૨/૯/૧૮ નારોજ વટવા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે
ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િાહે સપ્ટેમ્બર/૧૭ થી િા.૦૮/૧૨/૧૭ સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન આરોપી
રૂષભ િહેરા (રહે, દદલ્હી) િથા જીિેન્ર યાદવે અખીલેશભાઇના મપિા પ્રસન્નગોપાલ બાલમુકુંદ શિાક
(ઉ.વ.૮૯) ના િોબાઈલ ફોન ઉપર અવાર-નવાર ફોન ર્રી જણાવેલ ર્ે “હવે િિારી િબીયિ સારી રહેિી
ન હોય જેથી િિારા મવિાિાં નોિીની િરીર્ે ર્ોઈ એર્નુ નાિ દાખલ ર્રવુ પડશે અને િેના અલગથી
રૂમપયા ૭૫,૦૦૦/- ભરવા પડશે” િેિ ર્હી મવશ્વાસિાં લઈ મવિા ઉિારવાના બહાના હેઠળ જીિેન્ર
યાદવના ICICI બેન્ર્ના ખાિાિાં કુલ રૂમપયા ૧,૬૫,૦૦૦/- ટ્રાન્સફર ર્રાવી, મવિાને લગિા ર્ાગળો નહી
િોર્લી મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એ.બી.ભટ્ટ ચલાવે છે .
નનકોલાઃ જયોિીબહેન જયેશભાઇ ર્ાનાણી (રહે,જયરથ બંગલોઝ હેવનપાર્ક સાિે રાિદે વનગર સેટેલાઇટ)
એ િા.૧૨/૯/૧૮ નારોજ મનર્ોલ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે જુન/૨૦૧૭ થી આજદદન
સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન મનર્ોલ હરીદશકન રોડ અક્ષર આર્ે ડ ચોથો િાળે આવેલ ઓફીસ નંબર ૪૧૩
ખાિે (૧) વન્દનાબેન શ્રીવાસ્િવ (૨) ઉત્ર્ષક શ્રીવાસ્િવ અને (૩) ડોલી ઉત્ર્ષક શ્રીવાસ્િવ (રહે, સત્વ- ૪
બંગ્લોઝ હંસપુરા નરોડા દહેગાિ રોડ નરોડા) એ ભેગાિળી િેહર્ ઇન્ડીયા બેનેફીટ મનધી નાિની ર્ંપની
શરૂ ર્રી, “ર્ંપનીિાં રોર્ાણ ર્રનારને સારૂ વળિર િળશે” િેિ જણાવી, જ્યોિીબહેનને મવશ્વાસિા લઇ,
િેિને ર્ંપનીિાં રોર્ાણ ર્રાવી, િેઓના ર્બજાની હડ
ુ ં ાઇ ક્રેટા ગાડી નંબર યુપી.૩૨.જીજે.૪૨૪૨ ના
વેચાણના બાર્ી રૂમપયા ૫,૦૦,૦૦૦/- નહી આપી ગાડી પરિ લઇ જઇ િેિજ બાર્ીના રૂમપયા
૨૭,૫૦,૦૦૦/- િળી કુલ રૂમપયા ૩૨,૫૦,૦૦૦/- આજદીન સુધી નહી આપી મવશ્વાસઘાિ અને છે િરમપિંડી
ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ર્ે.ડી.હડીયા ચલાવે છે .
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નવરં ગપરુ ાાઃ સુનીલભાઇ પુરુષોિિદાસ સબનાની (રહે.અનુરાગ બંગ્લોઝ નંબર-૪, શ્યાિ મવહાર બંગ્લાની
પાછળ શીલજ રોડ થલિેજ) એ િા.૧૨/૯/૧૮ નારોજ નવરં ગપુરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી
છે ર્ે િા.૨૮/૫/૧૮ થી િા.૨૦/૭/૧૮ સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન આરોપી િોહનલાલ શ્રીચંદ
બલવાણી (રહે,ઓલ્ડ જી વોડક એિ.જી.સ્કુલ પાછળ કુબેરનગર) એ સુનીલભાઇને મવશ્વાસિાં લઈ,
નવરં ગપુરા સી.જી.રોડ ગીરીશ ર્ોલ્રીંગ્સ સાિે આવેલ અિોલા ચેમ્બસકની દુર્ાન નંબર ૮ થી ૧૧ અનુરાગ
ફેબ્રીર્સ નાિની સુનીલભાઇની દુર્ાન ખાિેથી લેડીઝ કુિીનો િાલ દર્િિ રૂમપયા ૧૮,૬૫,૯૪૧/- લઈ
જઈ આજદીન સુધી નાણા નહી ચુર્વી મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
વી.એ.પરિાર ચલાવે છે .

ચોરીાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૭૮૪/૧૮

માધવપરુ ાાઃ જીિેન્રકુિાર મવરારાિજી સૈન (ઉ.વ.૩૪) (રહે. હરીઓિ એપાટક િેન્ટ વ્યાસવાડી રોડ નવા
વાડજ) એ િાધવપુરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૧૨/૯/૧૮ ર્લાર્ ૧૧/૪૫ થી
૧૨/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન નવા વાડજ વ્યાસવાડી બી.આર.ટી.એસ.બસ સ્ટેન્ડ થી બસિાં બેસી દદલ્હી
દરવાજા લીિડા ચોર્ ખાિે ઉિરે લ. આ મુસાફરી દરમ્યાનિાં અજાણી વ્યક્ક્િએ જીિેન્રકુિારના પેન્ટના
બખસ્સાિાંથી રોર્ડ રૂમપયા ૩૩,૦૦૦/- ચોરી ર્રી લીધી હિી. આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એ.જી.પરિાર
ચલાવે છે .

મેઘાણીનગરાઃ અિીિાબહેન વા/ઓ નારાયણભાઇ પરિાર (ઉ.વ.૫૯)(રહે.ન્યુ કૃષ્ણકુંજ સોસાયટી
કુબેરેશ્વર િહાદે વ સાિે સૈજપુર બોધા નરોડા રોડ) એ િા.૧૨/૯/૧૮ નારોજ િેઘાણીનગર પોલીસ સ્ટેશન
ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૧૮/૦૬/૧૮ ર્લાર્ ૧૧/૪૫ થી ૧૨/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન િેમ્ર્ો ચાર
રસ્િાથી રત્નાસાગર ચાર રસ્િા સુધી ઓટોરીક્ષાની મુસાફરી દરમ્યાન ઓટોરીક્ષાિા બેસલ
ે ત્રણ અજાણ્યા
ઇસિો (૨૫ થી ૩૦ વષકના આશરાના) એ દરક્ષા ચાલર્ની િદદગારીથી અિીિાબહેનની નજર ચુર્વી,
િેિના ગળાિાંથી સોનાની ચેઇન પેડલ સાથે દર્િિ રૂમપયા ૩૫,૦૦૦/- િત્તાની ચોરી ર્રી લીધી હિી.
આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી વી.એસ.મસધવ ચલાવે છે .

લટ
ં ુ ની ફરીયાદાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૭૮૫/૧૮

નરોડાાઃ જયંમિભાઇ નરમસિંહભાઇ િેઘાણી (ઉ.વ.૫૧)(રહે,રાિેશ્વરપાર્ક ગૌરી સીનેિા પાસે સોનીની ચાલી
ઓઢવ) િા.૧૨/૦૯/૧૮ બપોરના ૨/૪૫ વાગ્યાના સુિારે સરદાર પાટી પ્લોટની લાઇનિા દે વકુ
નસકરીની સાિેથી પસાર થઇ રહ્યા હિા ત્યારે એર્ િોટર સાયર્લ ઉપર આવેલ બે પુરૂષ (૩૦ થી ૩૫
વષકના આશરાના) જયંમિભાઇ સાથે બોલાચાલી ર્રી િેિના હાથિા પહેરલ સોનાની લક્કી દર્િિ રૂમપયા
૮૦,૦૦૦/- લુટં ર્રી લઇ નાસી ગયા હિા. આ અંગેની ફરીયાદ જયંમિભાઇએ નરોડા પોલીસ સ્ટેશન
ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એન.ર્ે.ડાભી ચલાવે છે .
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પાણીની ટાંકીમાં પડી જતા મ ૃત્ુાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૭૮૬/૧૮

કૃષ્ણનગરાઃ લીલાબહેન વા/ઓ િધુભાઇ વધારીયા (ઉ.વ.૫૫) (રહે. રાિકૃષ્ણ સોસાયટી ઉત્તિનગરની
બાજુિા નીર્ોલ ઠક્કરનગર રોડ) િા.૧૨/૯/૧૮ રાિના ૮/૩૦ વાગ્યાના સુિારે પોિાના ઘરે પાણીની
ટાંર્ીિાં પાણી લેવા જિા ટાંર્ીિાં પડી ગયા હિા. સારવાર િાટે સીવીલ હોસ્પીટલ લઈ જિા ફરજ પરના
ડૉશ્રીએ મ ૃિ જાહેર ર્યાક હિા. આ અંગે કૃષ્ણનગર પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ
પો.સ.ઈ.શ્રી એન.પી.િારૂ ચલાવે છે .

આતમહતયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૭૮૭/૧૮

મેઘાણીનગરાઃ લક્ષ્િીકુિારી ડો/ઓ િહેંરકુિાર ધાનુર્ (ઉ.વ.૧૮) (રહે. બાબુલાલ ર્ેરોસીનની ચાલી
ગંગાનગર ભાગકવ રોડ િેઘાણીનગર) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૧૨/૯/૧૮ બપોરના ૧/૦૦ વાગ્યાના
સુિારે પોિાના ઘરે પંખાના હર્
ુ િાં દુપટ્ટો બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે િેઘાણીનગર
પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ િ.સ.ઈ.શ્રી નરેં રમસિંહ દલપિમસિંહ ચલાવે છે .

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