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

તા.૦૩/૦૧/૨૦૧૯ ગરૂુ વાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૪/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૨૯ ર્ેસ ર્રી, ૨૭ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૧૪૮ લીટર
દે શી દારૂ, ૩૭ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૪૮ બબયર ટીન અને ૧ છોટા હાથી ગાડી ર્બજે ર્રી હિી. િેિજ
જુગાર ધારા હેઠળ ૯ ર્ેસ ર્રી ૨૪ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૮,૯૫,૪૬૦/- અને જુગારના સાધનો
ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૫/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૯૩ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૯ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૨
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

વવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :-

સમાચાર યાદી નં.૧૬/૧૯

ુ રાત યવુ નવસીટીાઃ િૌફીર્ખાન નાસીરખાન પઠાણ (ઉ.વ.૩૧)(રહે.અશોર્ એપાટક િેન્ટ િીટરગેજ રે લ્વે
ગજ
સ્ટેશન રોડ સરસપુર) એ િા.૦૨/૦૧/૧૯ નારોજ ગુજરાિ યુમનવસીટી પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ
નોધાવી છે ર્ે િા.૩૦/૫/૨૦૧૬ થી આજદીન સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન મવજય ચાર રસ્િા નવર્ાર
ઇંસ્ટીટયુટ સાિે, એઓન ર્ોમ્પલેક્ષ, “વક્રતુડં એજ્યુર્ેશન એન્ડ ઇિીગ્રેશન પ્રા.લી. ખાિે આરોપી શ્રધ્ધાબહેન
અંકર્િભાઇ શાહ (રહે.સિવન અમવસા જોધપુર ગાિ, ઇશાન-૧ સાિે સીિા પાટી પ્લોટ પાસે સેટેલાઇટ)
એ િૌફીર્ખાનની પત્નીના નાિે પી.આર.વીઝા ર્રી આપવાના બહાને કુલ રૂમપયા ૫૫,૦૦૦/- િેળવી
લઇ, મવઝા નહી આપી નાસી જઇ િૌફીર્ખાન સાથે મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગુનાની
િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ર્ે.ર્ે.ચૌધરી ચલાવે છે .
ુ ર
ુ ાઃ ર્ેિનભાઇ રાિજીભાઇ સોની (રહે.ગણેશ એપાટક િેન્ટ જેઠાભાઇની પોળ ખાડીયા) એ
કાલપ
ુ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૦/૦૮/૨૦૧૮ થી
િા.૦૨/૦૧/૧૯ નારોજ ર્ાલુપર
આજદીન સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન આરોપી જયેશ સુરેશભાઇ રાજપુરા (રહે.હરીકૃષ્ણા એપાટક િેન્ટ
ુ રિનપોળ સ્વામિનારાયણ બબલલ્ડિંગ ખાિે સોના-ચાંદીના
જગાભાઇ પાર્ક રાિબાગ િણીનગર) ર્ાલુપર
દાગીના બનાવવાનુ ં ર્ાિ ર્રિો હોય, ર્ેિનભાઇ અવાર-નવાર િજુરી િાટે બોલાવિા હોઇ, આજથી પાંચેર્
િાસ પહેલા એર્ િહીનાની મુદિ િાટે જયેશને સોનાની જરૂર હોઇ ધંધા િાટે ૪૪૦ ગ્રાિ સોનુ કર્િિ
રૂમપયા ૧૩,૨૦,૦૦૦/- ઉછીનુ આપેલ હતુ. જે ઉઘરાણી ર્રવા છિા પરિ નહી આપી ર્ેિનભાઇ સાથે
મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એસ.બી.સરવૈયા ચલાવે છે .
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ક્રાઇમ બ્રાન્ચાઃ સમિષભાઇ અમ ૃિલાલ પટેલ (ઉ.વ.૩૭)(રહે.શીવદશકનપાર્ક સોસાયટી. એસ.ટી.ફાટર્ પાસે,
ન્યુ રાણીપ) એ િા.૦૨/૦૧/૧૯ નારોજ ક્રાઇિબ્ાંચ ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૦૮/૧૧/૨૦૧૮
બપોરના ૨/૦૦ વાગ્યા પહેલા ર્ોઇપણ સિયે ઘાટલોડીયા ર્ે.ર્ે.નગર રોડ પલર્ શોપીંગ સેન્ટર ખાિે
આરોપી (૧) રોહીિમસિંહ અમ ૃિમસિંહ ચાવડા (રહે.“ભવાની” ચારભાઇ બીડીવાળો ખાંચો, મિલર્નગર
ભાવનગર) (૨) ભરિમસિંહ (રહે. મુન્રા/ગોધાવી) (૩) જૈિીન શાહ (રહે.અિેરીર્ા) એ ભેગા િળી આરોપી
નં.(૧) અને આરોપી નં.(૨) નાઓએ આ ર્ાિના સાહેદો કદલીપ રાજપુરા િથા સંજય પટેલ િથા સુરેશભાઇ
પટેલ ઉફે એસ.પી.(રહે.USA નો મવશ્વાસ ર્ેળવી આરોપી નં.(૩) ના યુ.એસ.ડોલર ને સાહેદ સુરેશભાઇ
પટેલના અિેકરર્ા ખાિેના બેંર્ એર્ાઉન્ટિાં જિા ર્રાવી ભારિીય ચલણિાં નાણા ટ્રાન્સફર ર્રી આપી
ર્મિશન આપવાની વાિ ર્રી, સાહેદ સુરેશભાઇ પટેલના બેન્ર્ એર્ાઉન્ટિાં ડોલર જિા થયાની બેન્ર્ની
સ્લીપના ફોટા વોટસએપથી િોર્લી આપી સાહેદ સુરેશભાઇનાઓને મવશ્વાસ અપાવી, સાહેદ
કદલીપભાઇનાઓ સાથે આરોપી નં.(૨) અને આરોપી નં.(૩) નાઓએ સમિષભાઇની દુર્ાન ખાિે જઇ
રૂમપયા ૭,૬૧,૧૨૦/- અને બીજા કદવસે સમિષભાઇના ઘરે જઇ રૂમપયા ૧૦,૨૯,૫૦૦/- િળી કુલ રૂમપયા
૧૭,૯૦,૬૨૦/- લઇ ગયેલ હિા. સુરેશભાઇના ખાિાિા ડોલર જિા નહી ર્રાવી, સમિષભાઇને રૂમપયા
પરિ નહી આપી, સમિષભાઇ િથા સાહેદો સાથે છે િરપીંડી અને મવશ્વાસઘાિ ર્યો છે . આ ગુનાની િપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી ડી.ર્ે.ચૌધરી નાઓ ચલાવે છે .

વસ્ત્રાપરુ ાઃ િનીશકુિાર નારાયણભાઇ જાન્ગીડ (ઉ.વ.૩૫)(રહે,ચીનાર બંગલો સંદેશ પ્રેસ રોડ બોડર્દે વ)
એ િા.૦૨/૦૧/૧૯ નારોજ વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૭/૧૦/૧૮ ર્લાર્
૯/૩૦ વાગ્યાના સુિારે િનીશકુિારના એક્સીસ બેંર્ના એર્ાઉન્ટિાંથી અજાણી વ્યક્ક્િએ ડેબીટર્ાડક નો
ઉપયોગ ર્રી કુલ રૂમપયા ૪૦,૦૦૦/- ટ્રાન્ઝેક્શન ર્રી ઉપાડી લઈ િનીશકુિાર સાથે છે િરપીંડી ર્રી છે .
આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ડી.વી.વાલાણી ચલાવે છે .

ચોરીાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૭/૧૯

ુ રાત યવુ નવસીટીાઃ મનલિબહેન ડો/ઓ જ્યોમિન્રભાઇ દવે (ઉ.વ.૪૫) (રહે.બચરાગ ફ્લેટ ત્રણ ખુણીયા
ગજ
બગીચા સાિે પોબલટેર્નીર્ ર્ોલેજની બાજુિા) એ િા.૦૨/૦૧/૧૯ નારોજ ગુજરાિ યુમનવસીટી પોલીસ
સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૧૯/૧૧/૨૦૧૮ સાજના ૫/૦૦ વાગ્યાના સુિારે મનલિબહેનના
છુટાછે ડા લીધેલ પમિ િાલર્િ ઉફે િેર્ખુશરૂ દાવર (રહે.િોર્સી એરીટી ટ્રસ્ટ્ બબલલ્ડિંગ રોડ નંબર-૪ પારસી
ર્ોલોની દાદર મુબઇ
ં ) મનલિબહેનના ઘરિાંથી રોર્ડ રૂમપયા ૪૦,૦૦,૦૦૦/- ચોરી ર્રી લઇ ગયો છે . આ
ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એ.ર્ે.વાઘેલા ચલાવે છે .

શહેરકોટડાાઃ કદપાલીબહેન વા/ઓ સુભાષભાઇ ભોંસલે (ઉ.વ.૩૫)(રહે.સ્વાિીનારાયણ પાર્ક ફ્લેટ હકરદશકન
ચોર્ડી નવા નરોડા) એ શહેરર્ોટડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૦૧/૦૧/૧૯ બપોરના
ર્લાર્ ૨/૧૦ થી ૩/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન રાયખડ ચાર રસ્િા બી.આર.ટી.એસ.બસ સ્ટેન્ડથી િેમ્ર્ો ચાર
રસ્િા સુધીની બસની મુસાફરી દરમ્યાન બસિાં અજાણી વ્યક્ક્િએ કદપાલીબહેનની નજર ચુર્વી પસકની
ચોરી ર્રી લીધી હિી. પસકિાં સોનાની બુટી કર્િિ રૂમપયા ૮,૦૦૦/-, સોનાની નથણી કર્િિ રૂમપયા
૧૫૦૦/- અને રોર્ડ રૂમપયા ૧૫,૦૦૦/- થિા જરૂરી દસ્િાવેજ હિા. આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
એસ.ડી.ર્લારા ચલાવે છે .
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લટ
ં ુ ની ફરીયાદાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૮/૧૯

વનકોલાઃ િનીષાબહેન કદલીપસીંહ ગોહીલ (રહે.સિાધાર સોસાયટી, મવભાગ-૧ ખોડીયારનગર મનર્ોલ)
િા.૭/૧૨/૨૦૧૮ સાજના ૫/૦૦ વાગ્યાના સુિારે મનર્ોલ ખોડીયારનગર ચાર રસ્િા નજીર્થી પસાર
થઇ રહ્યા હિા દરમ્યાન એર્ િોટર સાયર્લ ઉપર આવેલ ત્રણ પુરૂષો િનીષાબહેનના ગળાિાંથી સોનાનુ ં
ડોર્ીયુ કર્િિ રૂમપયા ૪૫,૦૦૦/- ખેચી િોડી લઇ નાસી ગયા હિા. આ અંગેની ફરીયાદ િનીષાબેહન
ગોહીલે િા.૦૨/૦૧/૧૯ નારોજ મનર્ોલ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
એસ.વી.પટેલ ચલાવે છે .

વાહન ચોરીાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૯/૧૯

ઈસનપરુ ાઃ મવપુલભાઇ સુરેશભાઇ રાણા (રહે.ર્ંગના સોસાયટી મવશાલનગર ગોમવિંદવાડી રોડ ઇસનપુર)
એ ઇસનપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૦૧/૦૧/૧૯ ર્લાર્ ૨/૩૦ વાગે પોિાના
ઘર નજીર્ પાર્ ર્રે લ પોિાની િહીન્રા પીર્-અપ લોડીંગ ગાડી નંબર જીજે.૦૧.ડીયુ.૭૨૫૨ કર્િિ રૂમપયા
૩,૦૦,૦૦૦/- અજાણી વ્યક્ક્િ ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી વાય.જી.િાથુર્ીયા
ચલાવે છે .

ગાય એ વશિંગડું મારતા મ ૃતયુાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૦/૧૯

નારોલાઃ સમુબહેન વા/ઓફ જોઇિારાિ ર્ંર્ોડીયા (ઉ.વ.૮૦) (રહે.રાજહંસપાર્ક મસવાલીર્ સોસાયટી સાિે
નારોલ)

િા.૦૨/૦૧/૧૯ સવારના ૧૦/૩૦ વાગ્યાના સુિારે પોિાના રહેણાંર્ નજીર્ ર્ચરો નાખવા

ગયા હિા ત્યારે ગાય એ સમુબહેનને મશિંગડું િારે લ અને સમુબહેન ગાયના પગિાં ર્ચડાઈ જિા ગંભીર
ઈજાઓ થિા સ્થળ ઉપર િેિનુ ં મ ૃત્યુ મનપજયુ ં હતુ. આ અંગે નારોલ પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ
અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી ઇન્િેખાબાલ્િ મુખિારહસન ચલાવે છે .

આતમહતયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૧/૧૯

ગોમતીપરુ ાઃ સુનીિાબહેન વા/ઓ પ્રર્ાશભાઇ ચાવડા (ઉ.વ.૧૯) (રહે. મવવેર્ાનંદ ર્ંપાઉન્ડ શહેર ગરીબ
આવાસ યોજનાના િર્ાનિા ગોિિીપુર) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૦૧/૦૧/૧૯ રાિના ૧૦/૧૫ વાગ્યા
પહેલા પોિાના રહેણાંર્ ખાિે પંખાના હર્
ુ િાં સાડી બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે
ે ચલાવે છે .
ગોિિીપુર પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.ઇ.શ્રી સી.બી ટંડલ

રામોલાઃ શંર્રલાલ ભુરારાિ સાલવી (રહે.શેરી નં-૨ પુવકદીપ સોસાયટી રબારી ર્ોલોની સી.ટી.એિ.) એ
અગમ્ય ર્ારણસર િા.૦૧/૦૧/૧૯ ર્લાર્ ૭/૦૦ વાગ્યા પહેલા વસ્ત્રાલ આર.ટી.ઓ પાસે આવેલ ગાડક ન
ખાિે ઝેરી દવા પી લીધી હિી.સારવાર િાટે િેિને સીવીલ હોસ્પીટલિાં દાખલ ર્રવાિાં આવ્યા હિા.
જ્યાં સારવાર દરમ્યાન િા.૦૨/૦૧/૧૯ ર્લાર્ ૨/૪૫ વાગે િેિનુ ં મ ૃત્યુ મનપજયુ ં હતુ. આ અંગે રાિોલ
પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ િ.સ.ઇ.શ્રી ભીખુભાઇ ભલાભાઇ ચલાવે છે .

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