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

ુ વાર
તા.૨૮/૦૯/૨૦૧૮ શક્ર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૮૯૨/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૫૬ ર્ેસ ર્રી, ૫૮ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૧૫૦ લીટર
દે શી દારૂ, ૪૨ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૩૭૦ ક્વાટક ર ઈંગ્લીશ દારૂ, ૧ સ્કૂટર અને ૧ રરક્ષા ર્બજે ર્રી હિી.
િેિજ જુગાર ધારા હેઠળ ૪ ર્ેસ ર્રી ૧૩ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૪૯,૯૨૦/- અને જુગારના
સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૮૯૩/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૫૧ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી િેિજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૧૧ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૨
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

છે તરપીંડીની ફરીયાદાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૮૯૪/૧૮

સાબરમતી : ર્રણમસિંહ પ્રિાપમસિંહ રાજ (ઉ.વ.૫૨)(રહે,રિષ્ણા બંગ્લોઝ મવભાગ ૧ ઘરવખરી શો રૂિની
સાિે મવસિ ગાંધીનગર હાઇવે િોટેરા ચાંદખેડા) એ િા.૨૭/૯/૧૮ નારોજ સાબરિિી પોલીસ સ્ટેશન
ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે સને ૨૦૧૨ થી િાહે ૧૧/૨૦૧૬ સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન આરોપી
(૧)સ્વ. રદપર્કુિાર ર્ેશવલાલ પટેલ (ઓ.એન.જી.સી.(અિદાવાદ) ર્િકચારી ર્ો.ઓ.િેડીટ સોસાયટી
લીિીટેડના વાઇસ ચેરિેન) (રહે,દે વિીથક બંગ્લોઝ ન્યુ સી.જી.રોડ ચાંદખેડા) અને (૨) રણધીરમસિંહ
ભગવાનદાસ જાદવ (ઓ.એન.જી.સી(અિદાવાદ) ર્િકચારી ર્ો.ઓ.િેડીટ સોસાયટી લલિીટેડના પગારદાર
ર્લાર્ક ) (રહે,નીલદીપ રે સીડેન્સી સેજપુર) િથા િંડળીના હોદ્દે દારો ર્િીટી િેમ્બર ભેગાિળી એર્બીજાના
િેળાપીપળાિાં ર્ોન ધીરાણના ખોટા િેિજ બનાવટી દસ્િાવેજ િેિજ ડિી સભ્યોના નાિે ધીરાણ લઇ,
ધીરાણના નાણાની રીર્વરીના નાણા પરિ નહી ર્રી, સહર્ારી િંડળીના સભાસદોના નાણા પોિાના અંગિ
ઉપયોગિા વાપરી, ઓડીટ પ્રિાણે કુલ રૂમપયા ૬,૪૧,૮૦,૦૯૩/- નો િફાવિ બિાવી સહર્ારી િંડળી ને
નુર્શાન ર્રી મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી ડી.વી.રાણા ચલાવે છે .
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ક્રાઇમબ્ાંચ : ભૈરુલાલ દશરથભાઇ કુંિાવિ (ઉ.વ.૨૫)(રહે,સ્વાિી મનવાસ ભરવાડ ર્ોલોની સરખેજ ગાિ)
એ િા.૨૭/૯/૧૮ નારોજ િાઇિબ્ાંચ ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૧૪/૦૧/૧૮ ના ૧૧/૩૦ થી
આજરદન સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન આરોપી (૧) મવઝન ઇન્ડીયા ન્યુ રદલ્હી ખાિે થી િો.નં
7065827309, 7210167045, 8750782447, 7291068604, 9716273451 ઉપરથી ફોન ર્રનાર
“મપ્રિીમસિંગ”, “અંર્ીિા જૈન” અને “િનોજ” નાિ આપનાર િેિજ બેંર્ એર્ાઉન્ટ ધારર્ે ભેગાિળી ગુનાહીિ
ર્ાવિરૂ રચી ભૈરુલાલના ઘરે િેિને બે લાખની લોન આપવાનાં બહાને અલગ-અલગ પ્રોસેસીંગ ફી પેટે
કુલ રૂમપયા ૩૪,૧૯૦/- ભરાવડાવી, ભૈરૂલાલને લોન નહી આપી િેિજ ભરે લ નાણાં આજરદન સુધી પરિ
નરહ આપી, ભૈરૂલાલ સાથે મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી જે.એસ.ગેડિ
ચલાવે છે .

ઘરફોડાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૮૯૫/૧૮

સેટેલાઇટ : બારીનભાઇ હેિેંદ્રભાઇ દીક્ષીિ (રહે, િાણેર્બાગ સોસાયટી, િાણેર્બાગ હોલની પાસે,
સેટેલાઇટ) એ િા.૨૭/૯/૧૮ નારોજ સેટેલાઇટ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે
િા.૨૦/૦૯/૨૦૧૮ ના ર્લાર્ ૦૦/૦૦ થી ૫/૪૫ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના ઘરના દરવાજાનુ ં િાળુ િોડી,
અજાણી વ્યક્ક્િ ઘરિાં પ્રવેશ ર્રી, ઘરિાંથી લેનોવા ર્ંપનીનુ લેપટોપ િથા એપલ ર્ંપનીનુ આઇપેડ
િળી કુલ ૨૫૦૦/- યુ.એસ.ડોલર િેિજ ચેર્બુર્, એ.ટી.એિ.ર્ાડક અને રોર્ડ રૂમપયા ૧૦,૦૦૦/- ની ચોરી
લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એ.આર.બાથિ ચલાવે છે .

અમરાઇવાડી : હર્કદભાઇ જયંિીભાઇ ચૌહાણ (રહે,શીવાનંદનગર સત્યિ શાર્િાર્ે ટ પાસે અિરાઇવાડી)
એ િા.૨૭/૯/૧૮ નારોજ અિરાઇવાડી પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે સને ૨૦૧૨ થી
િાહે ૧૧/૨૦૧૬ સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન િા.૨૨/૦૯/૧૮ ના ર્લાર્ ૦૦/૦૦ થી િા.૨૭/૦૯/૧૮
ના ર્લાર્ ૧૧/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન હર્કદભાઇના ઘરિાં અજાણી વ્યક્ક્િ પ્રવેશ ર્રી, ઘરિા રાખેલ
લોખંડની પેટીિાંથી (૧) સોનાનો દોરો રર્િંિિ રૂમપયા ૧૮,૦૦૦/- (૨) સોનાના બુટીયા રર્િંિિ રૂમપયા
૯,૦૦૦/- (૩) સોનાની ચુની રર્િંિિ રૂમપયા ૫૦૦/- (૪) ચાંદીના સીક્કા નંગ-૮ રર્િંિિ રૂમપયા ૩,૦૦૦/િળી કુલ રૂમપયા ૩૦,૫૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
એિ.એિ.િેજોિ ચલાવે છે .

ઇસનપરુ : ડો.શૈલેન્દ્રભાઇ નવીનચંદ્ર વોરા (ઉ.વ.૬૬)(રહે,આનંદ સોસાયટી, મવ-૦૨ જયિાલા બસ સ્ટોપ
ઘોડાસર ઇસનપુર) એ ઇસનપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૨૬/૦૯/૧૮ રાિના
૧૧/૦૦ થી િા.૨૭/૦૯/૧૮ ના ર્લાર્ ૬/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના િર્ાનના મુખ્ય દરવાજાની પાસે
આવેલ બારીની ગ્રીલના સળીયા િોડી, અજાણી વ્યક્ક્િ િર્ાનિા પ્રવેશ ર્રી, મિજોરીિાંથી સોના-ચાંદીના
દાગીના રર્િંિિ રૂમપયા ૫૦,૦૦૦/- િથા રોર્ડ રૂમપયા ૧,૦૦,૦૦૦/- િથા બીજી ચીજવસ્તુઓ રર્િંિિ
રૂમપયા ૧૬,૦૦૦/- િળી રૂપીયા ૧,૬૬,૦૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી ર્ે.જી.જલવાણી ચલાવે છે .
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દાણીલીમડા : િહંિદશરીફ સાદીર્અલી અંસારી (રહે,નબીનગર રો હાઉસ અિન સ્કુલની સાિે બેરલ
િાર્ે ટ દાણીલીિડા) એ િા.૨૭/૯/૧૮ નારોજ દાણીલીિડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે
િા.૨૬/૦૯/૧૮ બપોરના ૧/૦૦ થી સાંજના ૭/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના િર્ાનની લોખંડની ગ્રીલ
િોડી અજાણી વ્યક્ક્િ ઘરિા પ્રવેશ ર્રી, મિજોરીિાંથી (૧) સોનાનો હાર રર્િંિિ રૂપીયા ૪૨,૦૦૦/- (૨)
સોનાની બુટ્ટી રર્િંિિ રૂપીયા ૧૦,૦૦૦/- (૩) એર્ જોડ સોનાના ઝુિર્ા રર્િંિિ રૂપીયા ૨૦,૦૦૦/- (૪)
સોનાની પેંડલવાળી ચેઇન રર્િંિિ રૂપીયા ૨૭,૦૦૦/- િથા (૫) રોર્ડ રૂપીયા ૨૦,૦૦૦/- િળી કુલ
રૂપીયા ૧,૧૯,૦૦૦/-િિાની ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.જે.આર.પટેલ ચલાવે છે .

ચોથા માળે થી પડી જતા મતૃ ્ાઃુ -

સમાચાર યાદી નં.૧૮૯૬/૧૮

શાહપરુ ાઃ રાિબહાદુર સ/ઓ મવિિભાઇ સરોજ (ઉ.વ.૨૫) (રહે.પ્રભાિ ચોર્ થલિેજ) કુંભારવાડ શાહપુર
ખાિે ચોથા િાળે સેન્ટીંગનુ ર્ાિ ર્રિા હિા ત્યારે ચક્કર આવિા પડી જિા ગંભીર ઈજાઓ થિા સારવાર
િાટે વી.એસ.હોક્સ્પટલિા દાખલ ર્રવાિાં આવ્યા હિા. જયાં સારવાર દરમ્યાન િા.૨૬/૯/૧૮ રાિના
૯/૧૫ વાગે િેિનુ ં મ ૃત્યુ મનપજયુ ં હતુ. આ અંગે શાહપુર પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ
પો.સ.ઈ.શ્રી પી.જે.સોલંર્ી ચલાવે છે .

આતમહતયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૮૯૭/૧૮

રામોલાઃ રાિચંદ્ર ઓિપ્રર્ાશ ઉપાધ્યાય (ઉ.વ.૩૦) (રહે.કુંદનનગર સાિે લક્ષ્િીનગરની ચાલીિા ન્યુ
આર.ટી.ઓ રોડ વસ્ત્રાલ) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૨૭/૯/૧૮ ર્લાર્ ૩/૦૦ વાગ્યાના સુિારે પોિાના
ઘરે ગળે ફાસો ખાઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે રાિોલ પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની
િપાસ િ.સ.ઈ.શ્રી લભખુભાઇ ભલાભાઇ ચલાવે છે .

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