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

ુ વાર
તા.૦૩/૧૦/૨૦૧૮ બધ
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૯૨૭/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૪૬ ર્ેસ ર્રી, ૪૪ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૧૮૪ લીટર
દે શી દારૂ, ૮ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૧૪ બબયર ટીન અને ૧ રીક્ષા ર્બજે ર્રી હિી. િેિજ જુગાર ધારા હેઠળ
૫ ર્ેસ ર્રી ૨૦ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૨૩,૭૬૦/- અને જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૯૨૮/૧૮

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

છે તરપીંડીની ફરીયાદાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૯૨૯/૧૮

નવરં ગપરુ ાાઃ ડાહ્યાભાઇ ર્ેશવલાલ પંચાલ (ઉ.વ.૬૨)(રહે,પંચધારા પ્લાઝા, ઓમશયન પાર્ક બબલ્ડીંગની
પાછળ, સેટેલાઇટ રોડ, નહેરૂનગર સર્ક લ પાસે આંબાવાડી) એ િા.0૨/૧૦/૧૮ નારોજ નવરં ગપુરા
પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે સને-૨૦૧૧ થી આજદીન સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન
સી.જી.રોડ લાલ બંગલો સાિે નેશનલ પ્લાઝા ખાિે આરોપી (૧) રીિેશ દદલીપભાઇ ર્ોટર્ (રહે, અરીહંિ
બંગ્લોઝ સન સીટી, ગાલા જીિખાના રોડ સાઉથ બોપલ) (૨) રિેશભાઇ ઇશ્વરભાઇ ઠર્ર્ર (રહે, હેિાવન
ફલેટ બોપલ) (૩) ઘનશ્યાિભાઇ છોટાલાલ ઠક્કર (રહે,વલ્લભ એપાટક િેન્ટ ફિેહનગર પાલડી) (૪)
ઘનશ્યાિભાઇ ભોળીદાસ પટેલ (રહે,સહજાનંદ સ્ટેટસ શુર્ન બંગલો સાિે, સાયન્સ સીટી રોડ સોલા) (૫)
ધુળાભાઇ ઉફે ધીરૂભાઇ ર્ાળીદાસ પટેલ (રહે,િાનસરોવર બંગલોઝ,બલોલનગર સોસાયટી પાછળ રાણીપ)
જે હરીક્રુષ્ણા ઇન્રાસ્ટ્રક્ચર િથા હરી એન્ટરપ્રાઇઝના ભાગીદારોએ ભેગાિળી ડાહ્યાભાઇ પાસેથી રૂમપયા
૩,૧૮,૫૦,૦૦૦/- િેળવી લઇ, મસક્યુરીટી પેટે આપેલ કુલ-૩૫ ફ્લેટના એલોટિેંટ લેટર િથા ફ્લેટ
ડાહ્યાભાઇને આપેલ હોવા અંગેન ુ ં નોટરી રૂબરૂ લખાણ ર્રી આપેલ હોવા છિાં આ ફ્લેટ પૈર્ી રાજીપા
ગ્રીનલેંડ સ્ર્ીિના ૧૦ ફ્લેટો ડાહ્યાભાઇની જાણ બહાર અન્ય વ્યક્ક્િઓને રજીસ્ટર વેચાણ દસ્િાવેજથી
વેચાણ આપી િેિજ ઓઢવ ખાિે આવેલ જિીન ઉપર રાજીપા ઉત્સવ નાિની સ્ર્ીિિાં ૨૫ ફ્લેટ
આપવાની લેખીિિાં જાણ ર્રે લ હોવા છિા આ જગ્યાએ ર્ોઇ સ્ર્ીિ નહી બનાવી આ જગ્યા સ્ટેટ બેંર્ ઓફ
ઇન્ડીયાિાં િોગેજ ર્રી રૂમપયા ૧૪,૨૫,૦૦,૦૦૦/- લોન િેળવી જિીન “શ્રીજી ડેવલોપસક”ને વેચી
મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.ઈ.શ્રી એ.એિ.પરિાર ચલાવે છે .
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વાડજાઃ મવજયભાઇ પરબિભાઈ બાપોદરા (ઉ.વ.૨૪)(રહે,આબાદનગર સોસાયટી, દુગાક ડેરીની બાજુિાં
બોપલ) એ િા.૨/૧૦/૧૮ નારોજ વાડજ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૦૭/૦૮/૨૦૧૭
થી િા.૩૦/૧૨/૨૦૧૭ સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન ઊસ્િાનપુરા ફોર્ચ્ુન
ક લેન્ડિાર્ક હોટેલ સાિે અશ્વરથ
ર્ોમ્પલેક્ષ ખાિે આવેલ “એડિાયર ઈન્ટરનેશનલ ર્ન્સલટન્સી ર્ંપની” ખાિેની ઓફીસિાં આરોપી
વરૂણભાઈ િથા એડિાયર ઈન્ટરનેશનલ ર્ન્સલટન્સી ર્ંપનીના સંચાલર્ોએ ભેગા િળી મવજયભાઇ િથા
િેિના મિત્ર રાિ િોઢવાડીયા નાઓને ઈટાલી વર્ક મવઝા અપાવવાના બહાને મવશ્વાસિાં લઈ કુલ રૂમપયા
૩,૦૦,૦૦૦/- બેંર્ દ્રારા િેળવી લઇ મવશ્વાસઘાિ અને છે િરમપિંડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
એ.પી.પરિાર ચલાવે છે .

આનંદનગરાઃ એર્િાબહેન વા/ઓ સુહદરદ (ઉ.વ.૩૯) (રહે,હેરીટેજ ઓપસ એપાટક િેન્ટ ગ્રીન એર્સકની
સાિે વ્રજમવહારની બાજુિાં પ્રહલાદનગર) એ િા.૨/૧૦/૧૮ નારોજ આનંદનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે
ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે ચારે ર્ િદહના અગાઉ થી િા.૦૭/૦૯/૧૮ સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન
એર્િાબહેનના ઘરે િેિના ડ્રાઇવર (૧) સુરેશભાઇ દહરાભાઇ દે સાઇ િથા િેિની િાિા (૨) ચંપાબેન
દહરાભાઇ દે સાઇ િથા િેિના પરીવારના સભ્યો (૩) દહરાભાઇ દે સાઇ (૪) ચહેરાભાઇ દે સાઇ (૫)પરાગભાઇ
સુરેશભાઇ દે સાઇ (િિાિ રહે,જનિાનગર ચાણર્યપુરી સેર્ટર-૫ રે લ્વે ક્રોસીંગ પાસે ઘાટલોડીયા) એ
ભેગા િળી એક્િાબહેન પાસેથી રૂમપયા ૧૨,૫૧,૦૦૦/- િેળવી લઇ રૂમપયા પરિ નહીં આપી મવશ્વાસઘાિ
અને છે િરમપિંડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ર્ે.ડી.જાદવ ચલાવે છે .

ઘરફોડાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૯૩૦/૧૮

વસ્ત્રાપરુ ાઃ ગીરીશ વલ્લભદાસ ભણસાલી (ઉ.વ.૬૨)(રહે,સાસ્વિ બંગલો, એસ.ર્ે.ફાિકની આગળ, રાજપથ
ક્લબ ની પાછળ બોડર્દે વ) એ િા. ૨/૧૦/૧૮ નારોજ વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી
છે ર્ે િા.૨૪/૦૮/૧૮ રાિના ૦૮/૦૦ થી િા.૨૫/૦૮/૧૮ સવારના ૧૦/૩૦ દરમ્યાન બોડર્ર્દે વ ગ્રાંડ
ભગવિી પાસે આવેલ ૧૮ સિર્ીિ બંગ્લાિા “અવાર્ાસા” નાિની ર્પડાની દુર્ાનના બારીના સળીયા
વર્ચચે જગ્યા ર્રી, અજાણી વ્યક્ક્િ દુર્ાનિાં પ્રવેશ ર્રી, ર્પડા આશરે દર્િિ રૂમપયા ૧,૦૦,૦૦૦/- િથા
િોબાઇલ ફોન દર્િિ રૂમપયા ૨,૫૦૦/- િળી કુલ રૂમપયા ૧,૦૨,૫૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઈ ગઈ છે .
આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી ર્ે.એલ.રબારી ચલાવે છે .

નજર ચકુ વી ચોરી :-

સમાચાર યાદી નં.૧૯૩૧/૧૮

શાહીબાગાઃ મવક્રિભાઇ લાલચંદ જૈન (ઉ.વ.૪૦)(રહે.િલ્લીનાથ ર્ોમ્લ્પેક્ષ જૈન ર્ોલોની સાિે શાહીબાગ)
એ શાહીબાગ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૦૨/૧૦/૧૮ રાિના ૦૯/૪૫ વાગ્યાના
સુિારે મવક્રિભાઇ િથા િેિના મપિાજી િથા ભાઇનો દદર્રો અવીન દુર્ાનેથી રીક્ષાિા બેસી આવેલા અને
િલ્લીનાથ ર્ોમ્પ્લેક્ષના અંદરના ભાગે રીક્ષા ઉભી રાખી, મવક્રિભાઇ િથા અવીન રીક્ષાિાંથી ઉિરી રોર્ડ
રૂમપયા આઠ થી દસ લાખ ભરે લ બેગ લીફટ આગળ મુર્ેલ, દરમ્યાન િેિના મપિાજી રીક્ષાનુ ં ભાડુ ચુર્વિા
હિા ત્યારે એર્ પુરૂષ (૨૫ થી ૩૦ વષકના આશરાનો) નજર ચુર્વી રૂમપયા ભરે લી બેગ ચોરી ર્રી લઇ,
બહાર િોટર સાયર્લ લઇ ઉભેલ િેના સાગરીિ પાછળ બેસી નાસી ગયા હિા. આ ગુનાની િપાસ
પો.સ.ઈ.શ્રી વી.પી.િર્વાણા ચલાવે છે .

2

વાહન ચોરી :-

સમાચાર યાદી નં.૧૯૩૨/૧૮

ઓઢવાઃ શ્રવણભાઇ રાવિભાઇ વણઝારા (રહે.વણઝારા વાસ હનુિાનજી િંદદર પાસે છોટાલાલની ચાલી
પાસે ઓઢવ) એ િા.૨૪/૦૯/૧૮ રાિના ૧૧/૦૦ વાગે ઓઢવ સરણીયાવાસ સાિે પોિાની આઇસર
ગાડી નંબર જીજે.૦૯.વી.૮૩૫૧ દર્િિ રૂમપયા ૨,૦૦,૦૦૦/- પાર્ક ર્રી હિી. જેની ચોરી િા.૨૫/૦૯/૧૮
સવારના ૦૬/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન થઇ હિી. આ અંગેની ફરીયાદ શ્રવણભાઈ વનઝારાએ િા.૨/૧૦/૧૮
નારોજ ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી ડી.બી.પલાસ ચલાવે છે .

ટ્રેઈનની અડફેટે મ ૃત્ુાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૯૩૩/૧૮

ચાંદખેડાાઃ પ્રહલાદભાઇ ગીગાભાઇ (ઉ.વ.૪૫) (રહે. ઉિાભવાની ફાટર્ પાસે ર્ાચા છાપરાિા ચાંદખેડા)
િા.૦૧/૧૦/૧૮ સાજના ૬/૧૫ વાગ્યાના સુિારે રહેણાંર્ નજીર્ રે લવે ફાટર્ ક્રોસ ર્રિા હિા ત્યારે
ટ્રેઈનની અડફેટે આવી જિા ગંભીર ઈજાઓ થિા િેિનુ મ ૃત્્ુ મનપજ્ુ ં હતુ. આ અંગે ચાંદખેડા પોલીસે
અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી પ્રમવણભાઇ જયંિીભાઇ ચલાવે છે .

આતમહતયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૯૩૪/૧૮

વાસણાાઃ (૧)

સુયકર્ાંિ િપનકુિાર બિકન (ઉ.વ.૩૧) (રહે. સ્પશક ઓરા ફ્લેટ મસલ્વર ફ્લોરાની સાિે

જી.બી.શહ ર્ોલેજ પાછળ વાસણા) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૦૨/૧૦/૧૮ બપોરના ૪/૨૦ વાગ્યાના
સુિારે સ્પશક ઓરા ફ્લેટ મસલ્વર ફ્લોરાની સાિે જી.બી.શાહ ર્ોલેજ પાછળ વાસણા ખાિે ભાડાના િર્ાનિા
ગળે ફાંસો ખાઇ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે વાસણા પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ
વુ.પો.સ.ઇ.શ્રી એસ.બી.ચૌધરી ચલાવે છે .

(૨)

જાનુબહેન વા/ઓ િહેશભાઇ ગળીયલ (ઉ.વ.૨૨) (રહે. કુંભારવાસ ગુપ્િાનગર વાસણા) એ

અગમ્ય ર્ારણસર િા.૦૨/૧૦/૧૮ સાજના ૫/૦૦ વાગ્યાના સુિારે કૃષ્ણનગર ગુપ્િાનગર વાસણા ખાિે
મપિાના ઘરે પોિાની જાિે સળગી જઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે વાસણા પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ
નોધી આ અંગેની િપાસ િ.પો.ર્મિ.શ્રી “એિ” ડીવીજન ચલાવે છે .

રાણીપાઃ દદલીપભાઇ ર્ાનજીભાઇ પટેલ (ઉ.વ.૫૧) (રહે. નવો વાસ રાધાકૃષ્ણ િંદીરની બાજુિાં રાણીપ
ગાિ) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૦૧/૧૦/૧૮ ર્લાર્ ૨૪/૦૦ વાગ્યાના સુિારે સુભાષબ્રીજ ર્લેક્ટર ર્ચેરી
ગેટ નંબર-૧ સાિે ઝાડની ડાળી સાથે દોરી બાંધી ગળે ફાંસો ખાઇ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે રાણીપ
પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી ચંન્દ્રમસિંહ જસવંિમસિંહ ચલાવે છે .

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