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

તા.૨૯/૧૨/૨૦૧૮ શનિવાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
િશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી િં.૨૫૨૦/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૧૨૩ ર્ેસ ર્રી, ૧૩૩ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૧૪૩
લીટર દે શી દારૂ, ૭૨૦ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૫૩ બીયરટીન ૦૨ ર્ાર અને ૧ સ્કૂટર ર્બજે ર્ર્યક હતય. િેિજ
જયગાર ધારા હેઠળ ૦૭ ર્ેસ ર્રી ૩૨ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૧,૦૧,૮૫૦/- અને જયગારના સાધનો
ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીિા પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી િં.૨૫૨૧/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મયજબ કયલ
૧૦૭ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી-૯૩ મયજબ ૦૬ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૦૨
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

નવશ્વાસઘાત અિે છે તરપીંડી :-

સમાચાર યાદી િં.૨૫૨૨/૧૮

સરખેજ : સ્ટેન્લી જયંમિભાઈ પારર્ર (ઉ.વ.૪૦)(રહે.રાજર્િલ એપાટક િેંટ, ડેિોક્રેટીર્ સ્કયલ સાિે મસગ્નેચર
બબલ્ડીંગ સરખેજ) એ િા.૨૮/૧૨/૨૦૧૮ નારોજ સરખેજ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે
ઓગસ્ટ/૨૦૧૮ સરખેજ સાણંદ સર્ક લ પાસે આવેલ મસગ્નેચર-૨ બબલ્ડીંગ, “સી” બ્લોર્ની ઓફીસિા આવેલ
“વલ્ડ વાઈઝ મવઝા” નાિની ઓફફસિાં આરોપી (૧) જસમિિ ર્ોર (૨) નવદીપ ર્ોર અને (૩) િનફદપ
ર્ોર (િિાિ રહે.”સી” બ્લોર્ ઓફીસ નંબર ૬૦૮ મસગ્નેચર -૨ બબલ્ડીંગ, સરખેજ) એ ભેગાિળી સ્ટેન્લી
િથા અન્ય લોર્ોને ર્ેનેડા િેિજ અન્ય દે શિાં વર્ક પરિીટ મવઝા આપવાનય જણાવી, ભારિ સરર્ારના
ઈિીગ્રેશન ર્ાયદા હેઠળ અમધકૃિ એજટં ન હોવા છિા ગેરર્ાયદે સર રીિે એજન્ટ િરીર્ે ર્ાિ ર્રી, સ્ટેન્લી
પાસેથી રોર્ડ રૂમપયા ૭,૯૨૦૦૦/- અને અન્ય િાણસો પાસેથી લીધેલ નાણા િળી કયલ રૂમપયા
૩૩,૬૩,૮૮૦/- િિાની િેળવી લઇ િિાિ સાથે મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગયનાની િપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી એન.પી.સોનારા ચલાવે છે .

ગાયકવાડ હવેલી : અમપિિભાઇ સ/ઓ અશોર્જી પાટીદાર (ઉ.વ.૧૯)(રહે.ગાિ. ર્ોદ િૈહસીલ-બદનાવર
જી.ધાર રાજય-િધ્યપ્રદે શ) એ ગાયર્વાડ હવેલી પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે
િા.૨૮/૧૨/૧૮ ના ર્લાર્ ૦૦/૩૦ વાગ્યાના સયિારે જિાલપયર ચાર રસ્િા થી જિાલપયર દરવાજા િરફ
આવિા સોનીઓની દયર્ાન ની બહાર રોડ ઉપર એર્ અજાણ્યા ફોન ધારર્ે અમપિિભાઇને ફોન ર્રી વટાણા
ખરીદવા બાબિે વાિ ર્રી, સાડા સાિ ટન વટાણા કયલ ફર્િંિિ રૂમપયા ૧,૨૯,૦૦૦/- િિાનો િાલ િંગાવી
લઈ, િે િાલ પેટેના રૂમપયા નહી ચયર્વી અમપિિભાઇ સાથે છે િરપીડી અને મવશ્વાસઘાિ ર્યો છે . આ ગયનાની
િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી પી..એન સોઢા ચલાવે છે .
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શાહીબાગ : સયરભીબહેન ડો/ઓ િદનભાઇ ગગક (ઉ.વ.૨૭)(રહે.પી.જી.હોસ્ટેલ, મસમવલ હોક્સ્પટલ ર્ેમ્પસ,
શાહીબાગ) એ િા.૨૮/૧૨/૧૮ નારોજ શાહીબાગ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે
િા.૨૦/૧૨/૧૮ બપોરના ૩/૦૦ થી ૪/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન શાહીબાગ મસમવલ હોક્સ્પટલ બી.જે.િેડીર્લ
ર્ોલેજ, ફોરેં સીર્ ડીપાટક િેન્ટ ખાિે સયરભીબહેનના િોબાઇલ ફોન ઉપર આરોપી સોનય ચૌહાણનો ફોન આવેલ
અને જણાવેલ ર્ે “એિેઝોન AMAZON િાંથી રૂમપયા ૫૦૦૦/- નય ં શોમપિંગ ર્રશો િો િિને એ.સી., ટી.વી.
લેપટોપ િથા િોબાઇલ ફોન વગેરે િાંથી ર્ોઇપણ એર્ વસ્તય વગર પૈસે આપવાિાં આવશે” િેવી વાિ
ર્રી, સયરભીબહેનને મવશ્વાસિા લઇ, ફોન લેવા સારૂ PAYTM િારફિે આરોપીના િોબાઇલ નંબર
૭૩૬૫૦૬૧૨૮૬ ઉપર કયલ રૂમપયા ૨૯,૩૫૦/-ટ્રાન્સફર ર્યાક બાદ ર્ોઇ રૂમપયા રીફંડ નહીં આપી િેિજ
ફોન નહીં આપી, સયરભીબહેન સાથે મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગયનાની િપાસ પો.ઇ. શ્રી
એ.ર્ે.પટેલ ચલાવે છે .

ઘરફોડાઃ-

સમાચાર યાદી િં.૨૫૨૩/૧૮

ઈસિપરુ : શરદકયિાર નિકદાશંર્ર ઉપાધ્યાય (ઉ.વ.૬૩)(રહે.ઉપાસના રાજબાગ સોસાયટી, ર્ેનાલ રોડ
ઘોડાસર ઇસનપયર) એ ઇસનપયર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૨૭/૧૨/૧૮ ના ર્લાર્
૬/૩૦ થી િા.૨૮/૧૨/૧૮ ના ૧૨/૦૦ વાગ્યાના દરમ્યાન પોિાના િર્ાનના દરવાજાનો નકયચો િથા
બેડરૂિની બારીની લોખંડની જાળી િોડી, અજાણી વ્યક્ક્િ િર્ાનિાં પ્રવેશ ર્રી, મિજોરીિાંથી સોના-ચાંદીના
દાગીના અને રોર્ડ રૂમપયા ૧૦,૦૦૦/- િળી કયલ રૂમપયા ૧,૯૩,૦૫૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે .
આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એન.જે.િારૂ ચલાવે છે .

ચોરીાઃ-

સમાચાર યાદી િં.૨૫૨૪/૧૮

સોલા હાઇકોર્ટ : ફહરે નભાઇ મનલેષભાઇ પટેલ (ઉ.વ.૧૮)(રહે.ફક્રષ્ના પાર્ક મનિાકણ ટાવર પાસે ચાણક્યપયરી
રોડ ઘાટલોડીયા) એ સોલા હાઇર્ોટક પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૨૭/૧૨/૧૮ ના
ર્લાર્ ૦૬/૪૦ થી ૭/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના ખયલ્લા િર્ાનિાં અજાણી વ્યક્ક્િ પ્રવેશ ર્રી, અલગઅલગ ર્ંપનીના િોબાઇલ ફોન નંગ-૪ કયલ ફર્િંિિ રૂમપયા ૩૬,૦૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . આ
ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી બી.એિ.પરિાર ચલાવે છે .

અપમત્ૃ ય ુ :-

સમાચાર યાદી િં.૨૫૨૫/૧૮

િારોલ : મવક્રિભાઇ ફદનેશભાઇ કયશસર મયબખયા (રહે, જેિલપયર ગાિ નાઝપીરાણા રોડ ર્ેશવ લક્ષ્િી
રાઇસ િીલિાં િા.દસ્ર્ોઇ જી.અિદાવાદ)િા.૨૮/૧૨/૨૦૧૮ ના ર્લાર્ ૧૧/૪૫ વાગ્યાના સયિારે ર્ેશવ
લક્ષ્િી રાઇસ િીલિાં ર્ાિ ર્રિા હિા દરમ્યાન ર્ોઇ ર્ારણસર ચોખા ભરે લા સ્ટોરે જ ટેંર્ િાં પડી જિાં,
ચોખા િાં નીચે ઉિરી જિાં, િેિના ઉપર ચોખા આવી જિાં ગયગ
ં ળાિણ થી મવક્રિભાઇનય ં મ ૃત્ર્ય મનપજ્ર્ય
હતય. આ અંગે નારોલ પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી રિણભાઇ હીરાભાઇ
ચલાવે છે .
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આત્મહત્યાાઃ-

સમાચાર યાદી િં.૨૫૨૬/૧૮

ઓઢવ : ર્રીનાબહેન વા/ઓ સોનયભાઇ વણઝારા (ઉ.વ.૨૧)(રહે. શ્યાિજીકૃષ્ણ વિાક ચાર િાળીયા વેપારી
િહાિંડળની પાછળ સીંગરવા ઓઢવ) એ ર્ોઇ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૨૭/૧૨/૨૦૧૮ રાિના ૧૦/૫૫
વાગ્યાના સયિારે પોિાના ઘરે પંખા સાથે સાડીનો છે ડો બાંધી ગળે ફાંસો ખાઇ આત્િહત્યા ર્રી છે . આ અંગે
ઓઢવ પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ િદદનીશ પો.ર્િી.શ્રી “આઇ” ડીમવઝન નાઓ
ચલાવે છે .

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