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

ુ વાર
તા.૨૮/૧૨/૨૦૧૮ શક્ર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૫૧૩/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૧૨૬ ર્ેસ ર્રી, ૧૨૨ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૧૦૪
લીટર દે શી દારૂ, ૧૫૨ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૬૦ ક્વાટક ર ઈંગ્લીશ દારૂ, ૧૨ બબયર ટીન, ૧ લર્ઝરી બસ,
૧ િોટર સાયર્લ, ૧ રરક્ષા અને ૧ સ્કૂટર ર્બજે ર્ર્યક હતય. િેિજ જયગાર ધારા હેઠળ ૪ ર્ેસ ર્રી ૪૪
વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૧,૭૭,૯૬૦/- અને જયગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૫૧૪/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મયજબ કયલ
૧૧૯ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી-૯૩ મયજબ ૧૫ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૩
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

વવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :-

સમાચાર યાદી નં.૨૫૧૫/૧૮

રખિયાલાઃ બબીિાબહેન ડો/ઓ પયષ્ર્રમસિંગ રાવિ (ઉ.વ.૩૬)(રહે.નૈયા એપાટક િેન્ટ પઠાણ બંગ્લોઝ સાિે
રાિોલ) એ િા.૨૭/૧૨/૧૮ નારોજ રબિયાલ પોલીસ સ્ટેશન િાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િાહે
ઓગષ્ટ/૨૦૧૭ થી આજરદન સયધીના સિયગાળા દરમ્યાન રબિયાલ અજીિિીલ સી.ટી.પોઇન્ટ પાસે
ગણેશ પ્લાઝા પહેલો િાળ ૧૦૮ િાિે આરોપી (૧) હરીશ લબાના (૨) સંદીપ બહેરાવિ (બંને રહે.બીજો
િાળ લબાના હોસ્પીટલ ર્ેનર
ે ા બેંર્ની બાજયિાં ગડી રોડ દાહોદ) (૩) રમવ ર્દિ (૪) અિઝદઅલી િોહિદ
મયસ્િર્ીિ હાસિી (૫) શીિલ રમવ ર્લિ (૬) મયસ્િાર્ શેિ (૭) ઇન્રજીિ પ્રજાપમિ (િિાિ રહે.પહેલો
િાળ ગણેશ પ્લાઝા સી.ટી.પોઇન્ટની પાસે અજીિિીલ રિીયાલ) એ ભેગા િળી બબીિાબહેનને લોભાિણી
વાિો ર્રી “ ટયંર્ા ગાળાિાં નાણા ચાર ગણા થઇ જશે ” િેવી લાલચ આપી, બબીિાબહેન પાસેથી રૂમપયા
૧,૯૯,૦૦૦/- રોર્ાણ ર્રાવી, િે રોર્ાણ સાિે રૂમપયા ૯,૦૦,૦૦૦/- આપવાનય ં ર્હી, રૂમપયા ૯૩,૬૫૬/બબીિાબહેનના બેંર્ના િાિાિાં જિા ર્રાવી, િેિના બાર્ી લેવાના મનર્ળિા રૂમપયા ૧,૧૨,૦૯૪/- પરિ
નહી ચયર્વી, બબીિાબહેન સાથે છે િરપીડીં અને મવશ્વાસઘાિ ર્યો છે . આ ગયનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી
એિ.પી.પઠાણ ચલાવે છે .
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વનકોલાઃ સયરેશકયિાર દયગાકપ્રસાદ અસાટી (રહે.વોડક નંબર-૩૧ અસાટી િહોલ્લા હટૅવારા છિરપયર થાના
સીટી ર્ોટવાલી એિ.પી) એ િા.૨૭/૧૨/૧૮ નારોજ મનર્ોલ પોલીસ સ્ટેશન િાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે
િા.૨૮/૧૧/૧૮ થી િા.૧૭/૧૨/૧૮ સયધીના સિયગાળા દરમ્યાન આરોપી જીજ્ઞેશભાઇ ઉફે જય (જેના
પયરા નાિની િબર નથી) િો નંબર- ૯૯૭૪૮૪૫૦૬૬, ૯૭૨૬૪૯૦૬૯૦ અને (૨) મવજયભાઇ (જેના પયરા
નાિની િબર નથી) (બંને રહે, િેસસક સીદ્ધીમવનાયર્ ઇંટર પ્રાઇજેસ મસિંગરવા રોડ) એ ભેગા િળી ર્ઠવાડા
મસિંગરવા રોડ “ િેસસક સીદ્ધીમવનાયર્ ઇંટર પ્રાઇજેસ ” િાિે સયરેશભાઇના ઓળિીિા બ્રોર્ર િારફિે
િોબાઇલ ફોનથી ૨૫૦ ક્વીલટન ચોિાનો જથ્થો રર્િિ રૂમપયા ૫,૫૯,૧૯૭/- િંગાવી લીધા બાદ નાણા
નહી ચયર્વી, સયરેશભાઇ સાથે મવશ્વાઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
એસ.વી.પટેલ ચલાવે છે .

સાબરમતીાઃ રિેશભાઇ ભવંરભાઇ ધોબી (રહે. દયર્ાન નંબર-૨૮ ગણેશ હોમ્સ િીડીયા થીયેટરની પાસે
સાબરિિી) એ િા.૨૭/૧૨/૧૮ નારોજ સાબરિિી પોલીસ સ્ટેશન િાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િાહે
એપ્રીલ/૨૦૧૭ થી એપ્રીલ/૨૦૧૮ સયધીના સિયગાળા દરમ્યાન આરોપી (૧) મનિેષભાઇ ચીિનભાઇ
પટેલ અને (૨) હેિલબેન મનિેષભાઇ પટેલ (બંને રહે, મસલ્વર ગાડક ન ન્ર્ય લો ગાડક ન પાસે એસ.જી.હાઉવે
ગોિા) િેિજ (૩) વરર્લ િરીર્ેની ઓળિાણ આપેલ િે વ્યક્ક્િ (જેના નાિ સરનાિાની િબર નથી) એ
ભેગા િળી રિેશભાઇને “ગયજરાિ હાઉમસિંગ બોડક િાં િર્ાન િળી ગયેલ છે િર્ાનની રર્િિ રૂમપયા
૭,૫૦,૦૦૦/- છે ” િેિ જણાવી ગાંધીનગર ર્ોટક િા દસ્િાવેજ બનાવાના બહાને બોલાવી ર્ોરા ર્ાગળો
ઉપર િોટી સહી ર્રાવી દસ્િાવેજ ઘરે આવી જશે િેવ ય જણાવી િર્ાન નહી આપી, િેિજ પૈસા પરિ
િાંગિા પચાસ-પચાસ હજારના બે ચેર્ આપ્યા બાદ લેવાના બાર્ી મનર્ળિા કયલ રૂમપયા ૩,૫૦,૦૦૦/નહી આપી, રિેશભાઇ સાથે છે િરપીંડી અને મવશ્વાસઘાિ ર્યો છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
ર્ે.આર.સયિરીયા ચલાવે છે .

ઘરફોડાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૫૧૬/૧૮

વસ્ત્રાપરુ ાઃ પાથકભાઇ યોગેશભાઇ પટેલ (રહે.ઇન્દીરાપાર્ક સોસાયટી જોધપયર ચાર રસ્િા સેટેલાઇટ રોડ) એ
િા.૨૭/૧૨/૧૮ નારોજ વસ્ત્રાપયર પોલીસ સ્ટેશન િાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૫/૧૨/૧૮ સાજના
૭/૦૦ થી િા.૨૬/૧૨/૧૮ બપોરના ૪/૦૦ વાગ્યા સયધીના સિયગાળા દરમ્યાન થલિેજ વૈભવલક્ષ્િી
િંદીરની બાજયિા, રે વાજી એપાટક િેન્ટ િર્ાન નંબર-૦૭ િાિે રહેિા પાથકભાઇના િાસાના િર્ાનના
દરવાજાનય ં િાળુ િોડી, અજાણી વ્યક્ક્િ ઘરિાં પ્રવેશ ર્રી, ચાંદીના મસક્કા રર્િિ રૂમપયા ૧૦,૦૦૦/-,
ચાંદીના બે સેટ રર્િિ રૂમપયા ૧૦,૦૦૦/- સોનાની બે બંગડીઓ રર્િિ રૂમપયા ૪૦,૦૦૦/- અને રોર્ડ
રૂમપયા ૩૫,૦૦૦/- િળી કયલ રૂમપયા ૯૫,૦૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . આ ગયનાની િપાસ
પો.સ.ઇ. શ્રી વી.ર્ે.િર્વાણા ચલાવે છે .

ચોરીાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૫૧૭/૧૮

વાસણાાઃ જીનલભાઇ ગૌિિભાઇ શાહ (રહે. રત્નિ ફલેટ િણીરત્નિ બંગ્લોઝની બાજયિા વાસણા) એ
વાસણા પોલીસ સ્ટેશન િાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૭/૧૨/૧૮ બપોરના ૧૨/૪૫ થી ૧/૦૦ વાગ્યા
દરમ્યાન જીવરાજપાર્ક િધયરિ પેટ્રોલ પંપની સાિે અનાિીર્ા ર્ોમ્પેક્ષિા આવેલ “મનિકલ ઓટો પાર્ક ”
નાિની દયર્ાન આગળ પાર્ક ર્રે લ પોિાની િારૂિી ઓિની ગાડીનો ર્ાચ િોલી ગાડીિાંથી અજાણી વ્યક્ક્િ
પસકિાંથી રોર્ડ રૂમપયા ૧,૧૭,૨૦૦/- ચોરી ર્રી લઈ ગઇ છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
એ.આર.િડવી ચલાવે છે .
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આત્મહત્યાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૫૧૮/૧૮

રાણીપાઃ તયષારભાઇ જશયભાઇ મિવેદી (ઉ.વ.૩૮) (રહે. સામનધ્ય એપાટક િેન્ટ રાણીપ) એ અગમ્ય ર્ારણસર
િા.૨૭/૧૨/૧૮ બપોરના ૩/૦૦ વાગ્યાના સયિારે પોિાના ઘરે ગળે ફાસો િાઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ
અંગે રાણીપ પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી ફિેમસહ જીવણજી ચલાવે છે .

સરદારનગરાઃ નરે શમસહ રયપમસહ ચૌહાણ (ઉ.વ.૧૮) (રહે. તયલસી ફ્લેટ બંગ્લા એરીયા કયબેરનગર
સરદારનગર) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૨૬/૧૨/૧૮ રાિના ૮/૫૫ વાગ્યાના સયિારે પોિાના ઘરે
ગળે ફાસો િાઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે સરદારનગર પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની
િપાસ િસ.ઈ.શ્રી દીવ્યાબા િનયભાઈ ચલાવે છે .

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