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

ુ વાર
તા.૨૬/૦૯/૨૦૧૮ બધ
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૮૭૯/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૭૪ ર્ેસ ર્રી, ૭૧ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૫૦૨ લીટર
દે શી દારૂ, ૪૯ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૭૨ બીયરટીન, ૦૨ સ્કૂટર, ૦૧ િોટર સાયર્લ અને ૦૨ ર્ાર ર્બજે
ર્રી હિી. િેિજ જુગાર ધારા હેઠળ ૦૩ ર્ેસ ર્રી ૦૫ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૪,૫૬૪/- અને
જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૮૮૦/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૨૨૩ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી િેિજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૦૩ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૦૬
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

છે તરપીંડીની ફરીયાદાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૮૮૧/૧૮

ક્રાઈમ બ્રાન્ચાઃ (૧) ઉત્ર્ર્ક પરે શભાઇ રાવલ (રહે.ગ્રીનવુડ એવન્યુ સુિેરુ બંગ્લોઝ સાિે રાિદે વનગર
સેટેલાઇટ) એ િા.૨૫/૦૯/૧૮ નારોજ ક્રાઈિ બ્રાન્ચ ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૦૫/૦૭/૧૮ થી
આજદદન સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન આરોપી (૧) બજાજ ફાઇનાન્સના નાિે િો.નં ૭૮૩૪૮૦૯૮૪૯
પરથી ફોન ર્રનાર

દદપ્િીબેન રાઠોડ નાિ આપનાર (૨) િો.નં. ૯૭૧૮૨૩૮૮૬૩ થી વાિ ર્રનાર

પ્રમિભાબેન (૩) િો.નં. ૭૫૩૨૯૨૯૪૨૪ થી વાિ ર્રનાર ઇસિ િેિજ બેંર્ એર્ાઉન્ટનો ઉપયોગ ર્રનાર
ધારર્ોએ િદદગારી ર્રી લોન પેટેની અલગ અલગ પ્રોસીસીંગ ફી ના બહાને ઉત્ર્ર્ક રાવલ પાસેથી રૂમપયા
૫૧,૧૪૨/- િેઓના ખાિાઓિાં ભરાવડાવી લોન નહી અપાવી િેિજ ભરે લ નાણા પરિ નહી આપી
છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી જે.એસ.ગેડિ ચલાવે છે .

(૨)

મવશાલ સ/ઓ સુમનલ િાખીજા (ઉ.વ.૨૦) (રહે. સોરાબજી ર્મ્પાઉન્ડ જુના વાડજ)

એ

િા.૨૫/૦૯/૧૮ નારોજ ક્રાઈિ બ્રાન્ચ ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૯/૦૭/૧૮ બપોરના ૩/૦૦ થી
આજદદન સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન ઇન્ટરનેટના િાધ્યિથી આરોપીઓ bright carrier િાથી િો.નં
9971609613 પર થી ફોન ર્રનાર મપ્રયા નાિ આપનાર િેિજ જેટ એરવેઝ મુબ
ં ઇ ખાિે થી ફોન નંબર
૭૦૪૨૦૪૭૩૧૨ ઉપર થી ફોન ર્રનાર અભભર્ેર્ નાિ આપનાર ઇસિ િથા િોબાઇલ નંબર
૭૦૪૨૦૭૪૨૨૫ ઉપર થી વાિ ર્રનાર ગૌરવ શિાક નાઓએ મવશાલ પાસેથી જુદી જુદી રીિે નોર્રી િાટે
રૂમપયા ૧૬,૦૦૦/- ભરાવી આજદદન સુધી નોર્રી િાટેનો ર્ોઇ ઓફર લેટર િથા નોર્રી િાટે ભરાવેલ
નાણાં પરિ નહી આપી છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી જે.એસ.ગેડિ ચલાવે છે .
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શહેરકોટડાાઃ ર્ાળુમસિંહ ગંગામસિંહ બલ્લા (રહે. સી ર્ોલોની અશોર્િીલ સાિે નરોડા રોડ) એ િા.૨૫/૯/૧૮
નારોજ શહેરર્ોટડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૮/૦૪/૧૮ થી આજદદન સુધીના
સિયગાળા દરમ્યાન આરોપી ર્ાલુરાિ િારાચંદ ચનાલ (રહે. હરીજનવાસ પુરાના બસ સ્ટેન્ડ પાલી
રાજસ્થાન) એ ટીફીન સપ્લાઇ ર્રવાની ર્ાિગીરી આપવાની લાલચ આપી નોટરાઇઝ એગ્રીિેન્ટ બનાવી
મવશ્વાસ અપાવી રૂમપયા ૧૩,૦૦,૦૦૦/- િેળવી લઈ પૈસા પરિ નહી આપી મવશ્વાસધાિ અને છે િરપીડી
ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ર્ે.જે.ચૌહાણ ચલાવે છે .
ુ ાઃ દદલીપકુિાર શંભભ
ુ ાઇ શંખવાલા (રહે.શીિલ પ્લાઝા રો હાઉસ સંદેશ પ્રેસ રોડ બોડર્દે વ) એ
વસ્ત્રાપર
િા.૨૫/૯/૧૮ નારોજ વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િાહે િાચક ૨૦૧૮ થી
િા.૨૩/૦૫/૧૮ સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન આરોપી હીરે નદદપ વાધવા (રહે. ઓરબીટ ગેસ્ટ હાઉસ
રોલેક્ષ બેટરીની લાઇન અંજુના બીચ રોડ હોટેલ ઇવોક્ની સાિે ગોવા નોથક) (એજન્ટ) અને (૨) ટ્રાવેલ્સ
એબોટ ર્ંપનીના િાલીર્ િોહીિકુિાર એ ભેગા િળી અિેરીર્ા ખાિે જવા આવવા િેિજ રોર્ાવાના પેર્ેજ
આપવાના બહાને દદલીપકુિાર પાસેથી િથા િેિના સબંધી પાસેથી રૂમપયા ૧૨,૨૯,૦૦૦/- િેળવી લઇ,
અિેરીર્ાથી પરિ આવવાની ટીર્ીટ િેિજ પેર્ેજ ર્ેન્સલ ર્રાવી િેિજ સબંધીની ટીર્ીટ ર્ેન્સલ ર્રાવી
મવશ્વાસધાિ અને છે િરપીડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી જે.જે.રાણા ચલાવે છે .

ઘરફોડાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૮૮૨/૧૮

વસ્ત્રાપરુ ાઃ પ્રદીપમસિંહ દીલીપમસિંહ પરિાર (રહે. ગાયત્રી એપાટક િેન્ટ ઘાટલોડીયા) એ િા.૨૫/૯/૧૮
નારોજ વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૧૮/૦૯/૧૮ રાિના ૨/૦૦ થી
િા.૨૪/૦૯/૧૮ સવારના ૧૧/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન ન્યુ વૈશાલી સોસાયટીિા આવેલ પ્રથિ િાળના
ડ્રેસીંગ રૂિિાં અજાણી વ્યક્ક્િ પ્રવેશ ર્રી મુમિિ નંગ-૨ અને રોર્ડ રૂમપયા ૪૦,૦૦૦/- િળી કુલ રૂમપયા
૪૪,૭૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઈ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એિ.બી.પટેલ ચલાવે છે .

ચોરી :-

સમાચાર યાદી નં.૧૮૮૩/૧૮

ુ ાઃ લલીિાબહેન વા/ઓ પ્રર્ાશભાઇ પ્રજાપમિ (ઉ.વ.૪૨) (રહે.ચંદ્રપ્રભાિ સોસાયટી ગેબનશા
ઈસનપર
વટવા રોડ વટવા) િા.૨૧/૦૯/૧૮ સવારના ૬/૩૦ વાગ્યાના સુિારે પમિ સાથે િણીનગરથી વટવા
જવા િાટે શટલ ઓટો દરક્ષાિા બેસી પસાર થઈ રહ્યા હિા ત્યારે દરક્ષા ચાલર્ે ઘોડાસર ચાર રસ્િા નજીર્
દરક્ષા ઉભી રાખી જણાવેલ ર્ે દરક્ષાનો ક્લચ વાયર તુટી ગયો છે િેિ ર્હી લલીિાબહેન અને િેિના પમિને
થેલો દરક્ષાિાં મુર્ાવી દરક્ષાિાંથી ઉિારી દીધા હિા. ત્યારબાદ દરક્ષા ચાલર્ે દરક્ષા ચાલુ ર્રી દરક્ષાિાં બેઠેલ
અન્ય ત્રણ પુરૂર્ો લલીિાબહેન િેિજ િેિના પમિને દરક્ષાિાં નહી બેસાડી લલીિાબહેનનો થેલો લઈ જિા
રહ્યા હિા. થેલાિાં ચાંદીના દાગીના દર્િિ રૂમપયા ૩૬,૧૦૦/- િિા હિી. આ અંગેની ફરીયાદ
લલીિાબહેન પ્રજાપમિએ િા.૨૫/૯/૧૮ નારોજ ઈસનપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની
િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ર્ે.જી.જલવાણી ચલાવે છે .
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ુ ાાઃ વીણાબહેન િે હસમુખલાલ સોિાલાલના મવધવા પત્ની શાહ (ઉ.વ.૬૯) (રહે. ગોકુલ એપાટક િેંટ
નારણપર
પટેલ ડેરીની બાજુિા પારસનગર ઘાટલોડીયા) એ નારણપુરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે
ર્ે િા.૨૫/૯/૧૮ બપોરના ૪/૧૫ વાગ્યાના સુિારે નારણપુરા પારસનગરથી સુદશકન સોસાયટી સુધી
મુસાફરી દરમ્યાન ચાલુ રીક્ષાિા રીક્ષા ચાલર્ની િદદગારીથી દરક્ષાિાં પાછળ બેઠેલ સ્ત્રી અને પુરુર્ે
વીણાબહેનની નજર ચુર્વી હાથિા પહેરેલ સોનાની બંગડી દર્િિ રૂમપયા ૩૦,૦૦૦/- ચોરી ર્રી લીધી
હિી. આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ડી.એચ.ચૌધરી ચલાવે છે .
ખાડીયાાઃ જિીન નરે ન્દ્રભાઇ ર્ંસારા (ઉ.વ.૩૩) (રહે. ર્ંસારવાડની ગલી વોડક નંબર ૨૮ આઝાદ ચોર્
બાંસવાડા રાજસ્થાન) એ િા.૨૫/૦૯/૧૮ નારોજ ખાડીયા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે
િા.૨૦/૯/૧૮ સાજના ૫/૧૫ વાગ્યાના સુિારે ગોળલીિડા બી.આર.ટી.એસ.બસ સ્ટોપ ખાિે
બી.આર.ટી.એસ.બસ નંબર-૮ િાં નજર ચુર્વી જિીન ર્ંસારાના પેન્ટના ખીસાિાંથી રોર્ડ રૂમપયા
૧,૦૦,૦૦૦/- અજાણી વ્યક્ક્િએ ચોરી ર્રી લીધી હિી. આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી જે.આર.ભાચર્ન
ચલાવે છે .

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