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

ુ વાર
તા.૦૨/૧૧/૨૦૧૮ શક્ર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૧૪૧/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૩૮ ર્ેસ ર્રી, ૩૬ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૨૦૮ લીટર
દે શી દારૂ, ૩૬ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૧૦ બબયર ટીન, ૧ રરક્ષા અને ૧ સ્કૂટર ર્બજે ર્ર્યક હતય. િેિજ જયગાર
ધારા હેઠળ ૪ ર્ેસ ર્રી ૧૩ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૬૮,૩૮૦/- અને જયગારના સાધનો ર્બજે
ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૧૪૨/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મયજબ કયલ
૧૮૭ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી ૯૩ મયજબ ૯ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૪
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

વવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :-

સમાચાર યાદી નં.૨૧૪૩/૧૮

ગાયકવાડ હવેલીાઃ સયગ્રાબીબી વા/ઓ મયસ્તયફાિભાઇ િલેર્ (ઉ.વ.૫૫) (રહે.િટવા ઝુમ્િા િમસજ્દ નાના
દરવાજા ર્લોલ જજલ્લો- ગાંધીનગર) પોિાના પમિની સારવાર ર્રાવવા વા.સા.હોસ્પીટલ ખાિે આવ્યા
હિા દરમ્યાન વા.સા.હોસ્પીટલિાં ૪૫ વર્કના આશરાના પયરૂર્ે િદદરૂપ થવા મવશ્વાસ ર્ેળવી દવાનય બીલ
ઓછુ ર્રાવવા િારે િોટા સાહેબની ઓળખાણ છે , સાહેબ પાસે જવય પડશે િેિ ર્હી સયગ્રાબીબી િલેર્ને
સિજાવી સાહેબ પાસે જવાનય નક્કી ર્રી િા.૧/૧૧/૧૮ સાજના ૭/૫૦ વાગ્યાના સયિારે જિાલપયર
સોિનાથ ભયદરના આરા ચાર રસ્િા લઈ જઈ િેિની પાસેન ય પાર્ીટ રૂિાલિાં મયર્ાવી રૂિાલિાં વીટીને
િેની િોટર સાઇર્લની ડેર્ીિાં મયર્ી સયગ્રાબીબીબે શાર્િાર્ે ટ િરફ ચાલિા લઈ ગયેલ અને શાર્િાર્ે ટના
ગેટ નં.૩ નજીર્ હય સાહેબને િળી આવય િેિ ર્હી સયગ્રાબીબીબીને ઉભા રાખી પલાયન થઈ ગયો હિો. જે
પાર્ીટિાં રોર્ડ રૂમપયા ૧૩,૦૦૦/- હિા જે લઈ જઈ મવશ્વાસઘાિ અને છે િરમપિંડી ર્રી છે . આ અંગેની
ફરીયાદ સયગ્રાબીબી િલેર્ે ગાયર્વાડ હવેલી પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગયનાની િપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી એચ.પી.ચૌહાણ ચલાવે છે .
ે હર્ીલભાઇ પટેલ (રહે. સીિંધર હોમ્સ વંદેિાિરિ સીટી પાછળ ગોિા) એ
સોલા હાઈકોર્ટ ાઃ સેજલબેહન
િા.૦૧/૧૧/૧૮ નારોજ સોલા હાઈર્ોટક પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૧૯/૦૪/૧૮ થી
આજદીન સયધીના સિયગાળા દરમ્યાન અજાણી વ્યક્ક્િએ jmspicencr@gmail.com િેઈલ આઈડીથી
િેઈલ ર્રી સેજલબહેન પાસેથી ૫ ટન જીરૂ રર્િિ રૂમપયા ૮,૮૭,૨૫૦/- ખરીદી ર્રી જે પૈર્ી રૂમપયા
૨,૭૦,૦૦૦/- સેજલબહેનના ખાિાિાં જિાં ર્રાવી બાર્ી મનર્ળિા રૂમપયા ૬,૧૭,૨૫૦/- નહી ચયર્વી
મવશ્વાસઘાિ અને છે િરમપિંડી ર્રી છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી જે.ડી.પટેલ ચલાવે છે .
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ઓઢવાઃ બળદે વભાઇ જીવણભાઇ રબારી ઉ.વ.૪૧ રહે- શ્રીનાથ સોસાયટી પંડીિજી હોટલ પાસે નાના
બચલોડા નરોડા) એ િા.૦૧/૧૧/૧૮ નારોજ ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે આરોપી
(૧) િહાદે વભાઇ ખેંગારભાઇ ભરવાડ (૨) સર્િાભાઇ ભગાભાઇ ભરવાડ (બંન્ને રહે. ઓઢવની ટી.પી.નં-૧
ઉપર આવેલ ફાઇનલ પ્લોટ નં-૧૯૯.૨૦૧.૨૦૪. ઇંદીરાનગર વસાહિના ર્ાચા છાપરાિાં ઓઢવ) એ
ભેગા િળી બળદે વભાઈ રબારીની ર્ંપનીને િળે લ પ્રોજેર્ટ ર્ાચા િર્ાન ધારર્ોને પાર્ા િર્ાનો િળી રહે
િે િાટે ફોિક મવિરણ િેિજ ર્ાિ ચલાઉ અન્ય જગ્યાએ વસવાટ િાટે એડવાન્સ ભાડાના ચેર્નય મવિરણ
ર્રવાિાં આવેલ િેથી સરર્ારી જિીન ઉપર ગેરર્ાયદે સર ર્ાચા િર્ાન ધરાવિા હોય િેઓએ
બળદે વભાઈની ર્ંપની પાસેથી પાર્ા િર્ાનનય ં ફોિક ભરી પાર્ા િર્ાન િાટે સભ્ય િરીર્ે જોડાયેલ હોવા
છિા િેિજ િેઓને પાકય િર્ાન ન િળે તયાં સયધી અન્ય જગ્યાએ ર્ાિ ચલાઉ વસવાટ િાટે ર્ંપની પાસેથી
કયલ રયમપયા ૧,૪૪,૦૦૦/- ભાડા પેટે િેળવી લઇ ર્ંપનીને નહી આપી ર્ંપની સાથે મવશ્વાસઘાિ અને
છે િરમપિંડી ર્રી છે . આ ગયનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી આર.જી.જાડેજા ચલાવે છે .

ઘરફોડાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૧૪૪/૧૮

પાલડીાઃ દીવ્યાંગ આલોર્ ભટનાગર (રહે, સ્વરીિ એપાટક િેંટ ટોરે ન્ટ પાવરની બાજયિા સોનલ સીનેિા રોડ
વેજલપયર) એ પાલડી પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૩૧/૧૦/૧૮ સાજના ૬/૦૦ થી
િા.૦૧/૧૧/૧૮ ર્લાર્ ૯/૪૫ સયધીના સિયગાળા દરમ્યાન પાલડી પી.ટી.ર્ોલેજ રોડ ર્ોિલ એંક્લેવની
બાજયિા સયવીધા બંગ્લોઝ ખાિે આવેલ “સાથ” બચિ અને ધીરાણ સહર્ારી િંડળીની ઓફીસના દરવાજાનો
નકયચો િોડી અજાણી વ્યક્ક્િ ઓફીસિાં પ્રવેશ ર્રી, ઓફીસના બે લોર્ર િોડી રોર્ડ રૂમપયા ૧,૮૫,૦૦૦/ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . આ ગયનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી બી.એસ.રબારી ચલાવે છે .

આત્મહત્યાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૧૪૫/૧૮

સાબરમતીાઃ અંરર્િ ર્નૈયાલાલ પંચાલ (ઉ.વ.૩૬) (રહે. પંચાલ મનવાસ જૈન દે રાસર સાિે રાિનગર
સાબરિિી) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૩૧/૧૦/૧૮ રાિના ૧૧/૦૫ વાગ્યા પહેલા પોિાના ઘરે લોખંડના
ર્ડા સાથે દયપટ્ટો બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આતિહતયા ર્રી હિી. આ અંગે સાબરિિી પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ
નોધી આ અંગેની િપાસ િ.સ.ઇ.શ્રી શનાભાઇ ધયળાભાઇ ચલાવે છે .

કૃષ્ણનગરાઃ જીગીશાબહેન નીિીનભાઇ ચયનારા (ઉ.વ.૩૦) (રહે. પ્રભાર્ર સોસાયટી જી.ડી.રોડ સૈજપયર) એ
અગમ્ય ર્ારણસર િા.૦૧/૧૧/૧૮ બપોરના ૨/૦૦ વાગ્યાના સયિારે પોિાના ઘરે પંખાના હર્
ય િાં દયપટ્ટો
બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આતિહતયા ર્રી હિી. આ અંગે કૃષ્ણનગર પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની
િપાસ હે.ર્ો.શ્રી ભગવાનભાઈ લક્ષ્િણભાઈ ચલાવે છે .

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