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

ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

ુ વાર
તા.૦૬/૦૭/૨૦૧૮ શક્ર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૨૭૪/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૧૨૨ ર્ેસ ર્રી, ૧૦૦ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૧૦૧૨
લીટર દે શી દારૂ, ૩૬ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૧૪ ક્વૉટર ઇંગ્લીશ દારૂ, ૭૧ બીયરટીન, ૦૨ સ્કુટર અને ૦૧
િોટર સાયર્લ ર્બજે ર્રી હિી. િેિજ જુગારધારા હેઠળ ૦૨ ર્ેસ ર્રી ૦૨ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા
૧,૭૬૦/- અને જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૨૭૫/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૫૦૫ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી.૯૩ મુજબ ૨૨ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૦૮
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

છે તરપીંડી અને વવશ્વાસઘાત :-

સમાચાર યાદી નં.૧૨૭૬/૧૮

પાલડીાઃ અખલાર્અહેિદ હાફીજફજલેઅહેિદ તુર્ક (ઉ.વ.૪૨) (રહે. ગાિ-પીપલીયા જટ પોસ્ટ: િોજખેડા
િા.સ્વાર જી.રાિપુર યુ.પી.) એ િા.૫/૭/૧૮ નારોજ પાલડી પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે
ર્ે િા.૨૦/૫/૧૮ ર્લાર્ ૧૦/૦૦ થી આજદીન સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન આરોપી જીગ્નેશ ઉફે
રાજકુિાર મવનયચંન્દ્ર શાહ (રહે. નવજીવન એપાટક િેન્દ્ટ જેઠાભાઇ પાર્ક પાલડી) એ અખલાર્અહેિદ તુર્ક
ની

ઓફફસ

(ગાિ-ઝગડપુરી

બાજપુરા

રોડ

િા.ગદરપુર

જી.ઉધિમસિંગનગર

ઉિરાખંડ)

ખાિે

એિ.એસ.િહાલક્ષ્િી સીડસ એન્દ્ડ રાઇસ િીલ્સ િાંથી સરબિી ચોખા ૨૪૦ ફર્િંવન્દ્ટલ ફર્િંિિ રૂમપયા
૧૧,૦૬,૬૪૦/-, ર્ાિન ચોખા ૨૧૦ ફર્િંવન્દ્ટલ ફર્િંિિ રૂમપયા ૬,૫૧,૦૦૦/- િળી કુલ રૂમપયા
૧૭,૫૭,૬૪૦/- ખરીદી ર્રી આજ્દીન સુધી રૂમપયા નહી ચુર્વી છે િરપીંડી અને મવશ્વાસઘાિ ર્યો છે . આ
ગુનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી બી.એસ.રબારી ચલાવે છે .
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ુ ાઈ હહરાભાઈ પટેલ (ઉ.વ.૫૧) (રહે,વ ૃદાવનપાકક સોસાયટી આહદનાથનગર પાછળ
નારણપરુ ા : જશભ
ઓઢવ) એ િા.૫/૭/૧૮ નારોજ નારણપુરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૮/૭/૨૦૧૬
થી િા.૨૪/૪/૨૦૧૭ સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન આરોપી સલીિખાન િેહબુબખાન શાહિીદા (રહે,
ફજલ રહેિાન સોસાયટી મવશાલા હોટલની સાિે સરખેજ રોડ જુહાપુરા) િથા નારણપુરા બ્રાન્દ્ચ એર્સીસ
બેન્દ્ર્ ના ર્િકચારીએ ભેગાિળી જશુભાઇના ઓળખર્ાડક ના ડોર્યુિેન્દ્ટ ની ઝેરોક્ષ પર, જશુભાઇના નાિ થી
ખોટી રીિે ઓપનીંગ ફોિક ભરી, િે ફોિક િા જશુભાઇના નાિની બોગસ સહીઓ ર્રી, બેંર્િાંથી જશુભાઇ
નાિની ચેર્બુર્ િેળવી એર્ ચેર્ ના રૂપીયા ૧૩,૧૯,૮૦૦/- િળી કુલ રૂપીયા ૬૫,૯૯,૦૦૦/- ના પાંચ
ચેર્ો ઉપર જશુભાઇ ના નાિથી ખોટી સહીઓ ર્રી િે ચેર્ો િાલીર્ બડાિીયા હસ
ુ ેનિીયા સૈયદ અને
પફરવારજનો ને આપી, જશુભાઇ સાથે મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી
જે.આર.પટેલ ચલાવે છે .

એલીસબ્રીજ : જયેશભાઈ શાંતીલાલ શેઠ (ઉ.વ.૫૯)(રહે,રૂચીક એપાટક મેન્ટ, કલ્યાણ જવેલસક પાસે,
આંબાવાડી)એ િા.૫/૭/૧૮ નારોજ એલીસબ્રીજ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે
તા.૦૪/૦૧/૨૦૧૫ થી મે/૨૦૧૫ દરમ્યાન આરોપી (૧) વિતીબેન વસંતભાઈ દોશી (રહે,સાગર એપાટક મેન્ટ
નવા વાડજ) અને (૨) ધમેશભાઈ રમેશચંદ્ર શાહ (રહે,કામેશ્ર્વર પાકક , મહાદે વનગર, વસ્ત્રાલ) ભેગામળી
જયેશભાઇના ઘરમાંથી તેમની જાણ બહાર ઇન્ન્ડયન બેંકના ચેકો, સહીવાળા તથા સહી વગરના તથા રકમ
તારીખ લખેલા અને લખ્યા વગરના મેળવી લઇ કુ લ રૂપીયા ૭,૪૦,૫૦૦/- ઉપાડી લઇ જયેશભાઇ સાથે
મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી પી.ડી.પરમાર ચલાવે છે .

ઘરફોડ :-

સમાચાર યાદી નં.૧૨૭૭/૧૮

ઇસનપરુ ાઃ સિીર િનુભાઇ ચૌધરી (રહે. ઓરિ સ્ર્ાય ફ્લેટ સાયન્દ્સ સીટી રોડ સોલા) એ ઇસનપુર પોલીસ
સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૪/૭/૧૮ રાિના ૧૦/૦૦ થી િા.૫/૭/૧૮ ર્લાર્ ૧૦/૦૦
વાગ્યા દરમ્યાન ઇસનપુર દે વભુિીની બાજુિા આદશક ટેનાિેન્દ્ટ રૂષભ હોમ્સ ખાિે રહેિા સિીર ચૌધરીના
િાિાના ઘરના દરવાજાનો નકુચો િોડી અજાણી વ્યક્ક્િ ઘરિા પ્રવેશ ર્રી લાર્ડા િથા લોખંડની
મિજોરીના િાળા િોડી સોનાનો સેટ ફર્િિ રૂમપયા ૫૦,૦૦૦/-, સોનાની ર્ંઠી ફર્િિ રૂમપયા ૧૫,૦૦૦/-,
સોનાનો દોરો ફર્િિ રૂમપયા ૧૫,૦૦૦/-, સોનાની બુટ્ટી ફર્િિ રૂમપયા ૩૦,૦૦૦/- અને રોર્ડ રૂમપયા
૩૫,૦૦૦/- િળી કુલ રૂમપયા ૧,૪૫,૦૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઈ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી વાય.જી.િાથુર્ીયા ચલાવે છે .

2

વાહન અકસ્માતમાં મ ૃત્યુ :-

સમાચાર યાદી નં.૧૨૭૮/૧૮

શહેરકોટડાાઃ રાજેશભાઇ ગણેશભાઇ િધોડર્ર (ઉ.વ.૪૮) (રહે. િહાવીર સ્મ ૃમિ સોસાયટી પાશ્વકનાથ
ટાઉનશીપ ખોડીયાર િાિાના િંદીર પાસે નરોડા રોડ) એ શહેરર્ોટડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ
નોધાવી છે ર્ે રાજેશભાઇના મપિા ગણેશભાઇ િધોડર્ર િા.૪/૭/૧૮ રાિના ૮/૩૦ વાગ્યાના સુિારે
નરોડા રોડ આનંદ એસ્ટેટ સાિેથી પસાર થઈ રહ્યા હિા ત્યારે અજાણ્યા વાહન ચાલર્ે વાહન પુરઝડપે
અને બેદરર્ારીથી ચલાવી ગણેશભાઇ િધોડર્ર ને ટક્કર િારિા ગંભીર ઈજાઓ થિા સારવાર દરમ્યાન
િેિનુ ં મ ૃત્યુ મનપજયુ ં હતુ. આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એિ.આઈ.ચૌધરી ચલાવે છે .

કરં ટ લાગતાં મ ૃત્યુ :-

સમાચાર યાદી નં.૧૨૭૯/૧૮

ગાયકવાડ હવેલીાઃ ભુપેન્દ્રભાઇ પ્રર્ાશકુિાર સેવર્ (ઉ.વ.૨૨) (રહે. કૃષ્ણધાિ ઔડાના િર્ાનિાં વેજલપુર)
િા.૫/૭/૧૮ બપોરના ૧/૩૦ વાગ્યાના સુિારે જિાલપુર જગન્નાથ િંફદરિાં એ.સી. ફરપીરીંગ ર્રિી
વખિે મવજ ર્રં ટ લાગિા સારવાર િાટે વા.સા.હોસ્પીટલ ખાિે લઇ જિા ફરજ પરના ડૉ.શ્રીએ મ ૃિ જાહેર
ર્યાક હિા. આ અંગે ગાયર્વાડ હવેલી પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ શ્રી
બી.એ.ચાવડા ચલાવે છે .

પડી જતાં મત્ૃ ય ુ :-

સમાચાર યાદી નં.૧૨૮૦/૧૮

નારોલાઃ રાજન જગદે વ ગોડ (ઉ.વ.૧૯) (રહે. સૈજપુર ગોપાલપુર ગાિ નારોલ) િા.૫/૭/૧૮ રાિના
૧/૩૦ વાગ્યાના સુિારે ચીરીપાલ ર્ંપનીિાં ર્ાિ ર્રિા હિા દરમ્યાન પડી જિા ગંભીર ઈજાઓ થિા
સારવાર િાટે એલ.જી.હોસ્પીટલ લઇ જિા ફરજ પરના ડૉ.શ્રીએ ર્લાર્ ૨/૦૦ વાગે મ ૃિ જાહેર ર્યાક હિા.
આ અંગે નારોલ પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ િ.સ.ઇ.શ્રી પ્રર્ાશભાઇ ખીિજીભાઇ
ચલાવે છે .

આત્મહત્યા :-

સમાચાર યાદી નં.૧૨૮૧/૧૮

ચાંદખેડાાઃ યોગેશભાઇ જિનાદાસ ચુડાસિા (ઉ.વ.૫૪) (રહે. પ્રહલાદ પાર્ક સોસાયટી હાઇવે િોલ પાસે
ચાંદખેડા) એ ગંભીર બબિારીથી ર્ંટાળી િા.૫/૭/૧૮ બપોરના ૧/૪૫ વાગ્યા પહેલા પોિાની જાિે
પાિાના હાથ ઉપર બ્લેડ વડે હાથની નસ ર્ાપિા ગંભીર ઈજાઓ થિા સારવાર િાટે સીવીલ હોસ્પીટલ
લઈ જિા સારવાર દરમ્યાન િેિનુ ં મ ૃત્યુ મનપજયુ ં હતુ. આ અંગે ચાંદખેડા પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી
આ અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી પ્રમવણભાઇ જયંિીભાઇ ચલાવે છે .

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