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

તા.૨૭/૦૯/૨૦૧૮ ગરૂુ વાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૮૮૫/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૬૧ ર્ેસ ર્રી, ૬૧ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૧૨૪ લીટર
દે શી દારૂ, ૪૬૪ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૩ બબયર ટીન, ૧ પીર્ અપ ડાલુ, ૧ િોટર સાયર્લ અને ૧ રરક્ષા
ર્બજે ર્રી હિી. િેિજ જુગાર ધારા હેઠળ ૪ ર્ેસ ર્રી ૬ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૭,૧૮૦/- અને
જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૮૮૬/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૮૫ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી િેિજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૧૯ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૪
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

છે તરપીંડીની ફરીયાદાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૮૮૭/૧૮

વટવાાઃ દશકનાબહેન વા/ઓ અશોર્ભાઇ પ્રજાપિી (ઉ.વ.૫૦)(રહે,સ્વાિીનારાયણ સોસાયટી પી.ડી.પંડયા
ર્ોલેજ રોડ ઘોડાસર વટવા) એ િા.૨૬/૯/૧૮ નારોજ વટવા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે
ર્ે િા.૨૦/૦૬/૨૦૧૬ થી આશરે ૨૦ દીવસ સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન આરોપી (૧) રીધ્ધી
નયનકુિાર રાણા અને (૨) નયનકુિાર રાણા (બંને રહે,બંગલામનવાસ દક્ષીણી સોસાયટી િણીનગર) એ
ભેગા િળી દશકનાબહેન િથા અન્ય સાહેદો પાસેથી “બાજપાઇ બેંર્ેબલ યોજના” હેઠળ સ્વરોજગાર લોન
અપાવવાનો મવશ્વાસ અને ભરોસો આપી ફોિક ભરાવી રૂપીયા ૧,૦૦,૦૦૦/- ની લોન પર રૂપીયા ૩,૫૦૦/લેખે જુદી-જુદી રર્િની લોનના ફાઇલ ચાર્જ પેટે કુલ રૂમપયા ૧૮,૦૦,૦૦૦/- િેળવી લઇ, લોન િંજુર
નહી ર્રાવી િેિજ ફાઇલ ચાર્જના રૂમપયા પરિ નહી આપી, દશકનાબહેન િથા સાહેદો સાથે મવશ્વાસઘાિ
અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એસ.પી.ગોહીલ ચલાવે છે .
કાગડાપીઠાઃ બીપીનભાઈ અંબાલાલ પટેલ (ઉ.વ.૫૮)(રહે, વ્રજ ગાડક ન શાન્િી એશીયાટીર્ સ્કુલ સાિે
એસ.પી.રીંગ રોડ શેલા િા.જી.અિદાવાદ) એ િા.૨૬/૯/૧૮ નારોજ ર્ાગડાપીઠ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે
ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૬/૦૫/૧૮ થી િા.૧૮/૦૬/૧૮ સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન ર્ાગડાપીઠ
ન્યુ ક્લોથ િાર્ે ટિાં દુર્ાન નં-૧૭૧ “અપકણ સીંથેટીર્ ગુજરાિ પ્રા.લી.” નાિની ર્ાપડની દુર્ાન ખાિેથી
આરોપી વૈભવ દલપિરાજ જૈન (રહે,બીજો િાળ, સુિેલ બબઝનેસપાર્ક -૨, વાણીજ્યભવનની પાછળ
ર્ાંર્રીયા) એ બીપીનભાઇ પાસેથી ર્પડાનો િાલ રર્િિ રૂમપયા ૧૨,૬૦,૪૬૦/- ખરીદ ર્રી, િે પેટે આપેલ
ચેર્ રીટનક થિા, બીપીનભાઇને િાલના રૂમપયા નહી આપી મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ
ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એિ.જે.હણ
ુ ચલાવે છે .
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ઘરફોડાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૮૮૮/૧૮

વાડજાઃ રદનેશભાઇ િધુર્ર પાટીલ (રહે, િાધવબાગ ફલેટ એ.ડી.સી બેંર્ની બાજુિા મનણકયનગર) એ
વાડજ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૫/૦૯/૧૮ રાિના ૧૧/૧૫ થી િા.૨૬/૦૯/૧૮
ર્લાર્ ૧/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન આશ્રિ રોડ ઇન્ર્િટેક્ષ ખાિે આવેલ પાશ્વનાથ ચેમ્બસક બીજે િાળ સ્ટાર
લાઇન એડવર ટાઇઝીંગ નાિની ઓફીસના શટરનુ ં િથા લાર્ડાના દરવાજાનુ ં િાળુ િોડી અજાણી વ્યક્ક્િ
ઓફીસિાં પ્રવેશ ર્રી, લાર્ડાના ર્બાટિાંથી ગોદરે જ ર્ંપનીનુ ં લોર્ર ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . જેિાં રોર્ડ
રૂમપયા ૭૦,૦૦૦/- અને ર્ેબીનિાંથી લીનોવો ર્ંપનીનુ ં લેપટોપ રર્િિ રૂમપયા ૨૦,૦૦૦/- િળી કુલ
રૂમપયા ૯૦,૦૦૦/- િિા હિી. આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એ.પી.પરિાર ચલાવે છે .

આનંદનગરાઃ રદપ્િીબહેન વા/ઓ આનંદભાઇ ઠર્ર્ર (રહે,આનંદનગર ફ્લેટ ૧૦૦ ફુટ રોડ આનંદનગર)
એ િા.૨૬/૯/૧૮ નારોજ આનંદનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૧૮/૦૮/૧૮
રાિના ૧૦/૩૦ થી િા.૧૯/૦૮/૧૮ ર્લાર્ ૨/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના િર્ાનના દરવાજાનો નકૂચો
િોડી અજાણી વ્યક્ક્િ ઘરિાં પ્રવેશ ર્રી મિજોરીિાંથી સોના-ચાંદીના દાગીના, િેટ્લના બદ્રીનાથ
ર્ેદારનાથના સીક્કા નંગ-૬ રર્િિ રૂમપયા ૫૦૦/-,બ્લુ ડાયિંડ નંગ-૧૫ રર્િિ રૂમપયા ૪,૦૦૦ અને રોર્ડ
રૂમપયા ૧,૫૦૦/- િળી કુલ રૂમપયા ૮૩,૪૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી ર્ે.ડી.જાદવ ચલાવે છે .

ચોરી :-

સમાચાર યાદી નં.૧૮૮૯/૧૮

રાણીપાઃ અશોર્ભાઇ વાસુદેવભાઇ િહેશ્વરી (રહે.ઝેરડીયાવાસ સાંચોર િા.સાંચોર જી.ઝાલોર રાજસ્થાન) એ
રાણીપ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૫/૯/૧૮ સાજના ૫/૦૦ થી ૫/૩૦ વાગ્યા
ે ી પાવર હાઉસ સર્ક લ બિજના છે ડા સુધીની
દરમ્યાન રાણીપ પ્રબોધરાવળ સર્ક લ, બચિનભાઇ બિજના છે ડથ
ઇનોવા ગાડીની મુસાફરી દરમ્યાન ઇનોવા ગાડીિાં બેસેલ બે પુરૂષ (૨૦ થી ૩૦ વષકના આશરાના) એ
ભેગાિળી અશોર્ભાઇની નજર ચુર્વી િેિના પેન્ટના બખસાિાંથી રોર્ડ રૂમપયા ૧,૪૪,૦૦૦/- ચોરી ર્રી
અશોર્ભાઇને ગાડીિાંથી ઉિારી નાસી ગયા હિા. આ ગુનાની િપાસ િ.સ.ઇ.શ્રી ચંદ્રમસહ રાયિલભાઇ
ચલાવે છે .
ુ ાઃ હસીિભાઈ િણસુરભઈ સોંધરવા (રહે,શીખર એપાટક િેંટ ચીફ જસ્ટીટ બંગલોઝ પાછળ જજીસ
વસ્ત્રાપર
બંગલા રોડ બોડર્દે વ) એ િા.૨૬/૦૯/૧૮ નારોજ વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે
િા.૧૫/૦૯/૧૮ રાિના ૯/૦૦ થી િા.૧૮/૦૯/૧૮ ર્લાર્ ૧૧/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના ઘરિાંથી
રોર્ડ રૂમપયા ૭૦,૦૦૦/- મુર્ેલ પસક અજાણી વ્યક્ક્િ ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
ર્ે.એચ.જાડેજા ચલાવે છે .
ગાયકવાડ હવેલીાઃ રહિેશભાઇ પુજાભાઇ
ં
વાઘેલા (રહે,તુલસીનગર સોસાયટી સોરાબાજી ર્મ્પાઉંડ જુના
વાડજ) એ ગાયર્વાડ હવેલી પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૫/૯/૧૮ સાજના ૭/૦૦
વાગ્યાના સુિારે મવક્ટોરીયા ગાડક નની સાિે પાર્ક ર્રે લ પોિાના એક્ટીવાની ડેર્ીનુ ં લોર્ િોડી અજાણી
વ્યક્ક્િ ડેર્ીિાંથી મુર્ેલ રોર્ડ રૂમપયા ૩,૮૦૦/-, સોનાનુ ં િંગળસુત્ર રર્િિ રૂમપયા ૨૫,૦૦૦/-, ચાંદીની
પાયલ રર્િિ રૂમપયા ૧,૫૦૦/- િથા અગત્યના દસ્િાવેજો િળી કુલ રૂમપયા ૩૦,૩૦૦/- િિાની ચોરી
ર્રી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી પી.એન.પ્રજાપમિ ચલાવે છે .
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આત્મહત્યાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૮૯૦/૧૮

ઇસનપરુ ાઃ મવનોદ દે વજી ગરાસીયા (ઉ.વ.૧૯) (રહે.આરિી સોસાયટી સાિે ર્ોન્ફી હોટલની બાજુિા
ઘોડાસર) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૨૫/૯/૧૮ રાિના ૯/૨૦ વાગ્યા પહેલા રહેણાંર્િાં છિની લોખંડની
પાઇપ સાથે સાડી બાંધી ગળે ફાસો ખાઇ આત્િહત્યા ર્રી હિી.આ અંગે ઇસનપુર પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ
નોધી આ અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી ચંદુભાઇ નાનજીભાઇ ચલાવે છે .

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