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

ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

ુ વાર
તા.૨૦/૦૬/૨૦૧૮ બધ
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૧૬૦/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૪૯ ર્ેસ ર્રી, ૪૬ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૨૮૮ લીટર
દે શી દારૂ, ૯૩ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૦૨ બબયર ટીન અને ૧ સ્કુટર ર્બજે ર્ર્ુક હતુ. િેિજ જુગારધારા હેઠળ
૦૨ ર્ેસ ર્રી ૦૪ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૨૯,૬૬૦/- અને જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૧૬૧/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૩૦૧ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી.૯૩ મુજબ ૧૩ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

છે તરપીંડીની ફરીયાદાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૧૬૨ /૧૮

ક્રાઇમબ્રાન્ચ : શીવપ્રર્ાશ કુંજબબહારી અગ્રવાલ (ઉ.વ.૪૬)(રહે.નીલર્ંઠ પાર્ક -૧ BSNL ટેલીફોન
એક્ષચેંજની સાિે ઘોડાર્ેમ્પ રોડ શાહીબાગ) એ િા.૧૯/૬/૧૮ નારોજ ક્રાઇિબ્રાન્ચ ખાિે ફરીયાદ નોધાવી
છે ર્ે ઓર્ટોમ્બર/૨૦૧૬ થી આજદીન સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન આરોપી (૧) િમનષકુિાર
મવિલકુિાર શિાક (રહે.આનંદલક્ષ્િી એપાટક િેન્ટ શાહીબાગ) (૨) પ્રીિ ફેબ્રીર્સ નાિની પેઢીના પ્રોપરાઇટર
મપ્રિી વીર્ી દલવાની (૩) મવર્ી પ્રર્ાશ દલવાની (પ્રીિ ફેબ્રીર્સ નાિની પેઢીના ઓથોરાઇઝડ પસકન)
(બંને રહે.બંગલા નં.૨૦ સિગુરુ પાર્ક -૨ બંગલા એરીયા કુબેરનગર) ભેગાિળી સારં ગપુર ન્ર્ુ ર્લોથ િાર્ે ટ
ની સાિે સુિેલ બીઝનેસ પાર્ક -૩ ખાિે આવેલ પેરેડાઇઝ ટ્રેડમવિંગસ પ્રા.લી.નાિની શીવપ્રર્ાશ ની ઓફીસ
િાં શીવપ્રર્ાશ ને “હાલિાં ર્ાપડનુ િાર્ે ટ સારૂ છે અને જો િોટો ધંધો ર્રીશુ િો િિારી ર્ંપનીને િોટો નફો
થશે અને િેિની પાસે િાલ ખરીદનાર પણ છે અને જેટલો િાલ વેંચવો હશે િે િિાિ વેંચાણ ર્રાવી
દે વાની” લોભાિણી વાિો ર્રીને લાલચ આપિા, શીવપ્રર્ાશે

કુલ રૂમપયા ૩,૬૧,૭૯,૨૩૦/- િિાના

િાલનુ ખરીદ–વેંચાણ ર્રે લ અને આરોપીઓ દ્રારા ખરીદ-વેચાણ ર્રે લ િાલની લેવડ-દે વડના બાર્ી
િિાિ નાણા િેઓ ચુર્વી આપશે િેિ જણાવી, શીવપ્રર્ાશ પાસેથી અંદાજે રૂપીયા ૯૦,૦૦,૦૦૦/- નો
િાલ લઇ િે િાલના પૈસા શીવપ્રર્ાશને આપી, મવશ્વાસ ર્ેળવી રૂમપયા ૩. ૫૬ ર્રોડ આપવાની લેખીિ
ે રી આપી, િેના પેિેન્ટ પેટે રૂપીયા ૧,૬૬,૦૦,૦૦૦/- નો િાલ શીવપ્રર્ાશને વેચવા િાટે આપી
બાંહધ
બાર્ીના રૂપીયા ૧,૯૦,૦૦,૦૦૦/- ની આજદીન સુધી અવાર-નવાર િાંગણી ર્રિા નહી ચુર્વી,
શીવપ્રર્ાશ સાથે છે િરપીંડી અને મવશ્વાસઘાિ ર્યો છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી આર.પી.ભરવાડ
ચલાવે છે .
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સાબરમતી : રઘુનાથભાઇ રણછોડ્ભાઇ પટેલ (ઉ.વ.૬૨)(રહે,મુળ વિન: ગાિ રણસીપુર િા.મવજાપુર
જી.િેહસાણા) એ િા.૧૯/૬/૧૮ નારોજ સાબરિિી પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે અચેર
સાબરિિી ડેપો ચાર રસ્િા ખાિે િાહે નવેમ્બર-૨૦૦૯ થી િાહે જાન્ર્ુઆરી-૨૦૧૮ દરમ્યાન આરોપી
(૧) મવક્રાંન્િ સાહી (૨) રાજીવ ગુપ્િા (૩) િનિોહનમસિંહ (૪) રાધીર્ા જોશી (જે િિાિના પુરા નાિ-ઠાિ
સરનાિા િળે લ નથી) ભેગાિળી રઘુનાથભાઇના િોબાઇલ ફોન ઉપર ફોન ર્રી પોિાની આઇ.આર.ડી.એ.
દદલ્લી ના ઓફીસર િરીર્ે ખોટી ઓળખ આપી, પોલીસીઓ લેવડાવા અને પોલીસી ઓનુ એર્જ વખિ
પ્રીમિયર ભરી બોનસ આપવાની વાિચીિ ર્રી, નવેમ્બર/૨૦૦૯ થી િાચક/૨૦૧૩ સુધી આઇ.સી.આઇ.
ેં ીયલની ૧૬ પોલીસી િથા ભારિી એક્ક્ષા લાઇફ ઇંન્્યોરં સની ૦૯ પોલીસી િથા ર્ોટર્
સી.આઇ પ્રુડસ
લાઇફ ઇંન્્યોરં સની ૧૪ પોલીસીએ િથા એગોન રે લીફેર લાઇફ ઇંન્્યોરં સની ૧૪ પોલીસી િળી કુલ-૫૩
પોલીસીઓ આપી, િેિા રૂપીયા ૩૧,૧૪,૧૯૮/- નુ ં રોર્ાણ ર્રાવી, પોલીસી ના નાણા જલ્દી િેળવવા
િાટે અને ફાઇલ ક્લીયર ર્રાવવા સીક્યુરીટી પેટે રૂપીયા ૪,૮૮,૦૦૦/- િેળવી લઇ, આઇ.સી.આઇ.
સી.આઇ. ર્ંપની ની ખોટી સ્લીપ આપી, સેન્ટ્રરલ બોડક ઓફ ડાયરે ક્ટર ટેક્સીસ (સી.બી.ડી.ટી) દદલ્હીના
અધીર્ારી િરીર્ે ઓળખ આપી “પોલીસીની પાર્િી રર્િ રૂપીયા ૩૯,૮૭,૦૦૦/- િેળવવા ફાઇલ ક્લીયર
ર્રાવવા ટેક્શ ભરવો પડશે” િેિ જણાવી, ફાઇલ ક્લીયરં સ ટેક્સ ભરવા િાટે સી.બી.ડી.ટી.એ UVA
FINSOL PVT.LTD ર્ંપની ની મનિણુર્ ર્રે લ છે ” િેિ જણાવી, રઘુનાથભાઇ ને મવશ્વાસ અને ભરોસાિાં
લઇ એચ.ડી.એફ.સી બેંર્ એર્ાઉંટિાંથી ટેક્ષ ના નાણા રૂપીયા ૯૦,૨૯,૯૩૦/- ચેર્ો થી ભરાવી િથા
સીક્યુરીટી પેટેના નાણા રૂપીયા ૪,૮૮,૦૦૦/- િળી કુલ રૂપીયા ૯૫,૧૭,૯૩૦/- ખોટી રીિે િેળવી લઇ,
િેિજ “જી.એસ.ટી પ્રિાણે બીજો વધારાનો સવીસ ટેક્ષ રૂપીયા ૧૫,૫૧,૨૦૦/- ભરવો પડશે િો જ િિારી
પોલીસીઓ ક્લીયર થશે” િેિ જણાવી, રઘુનાથભાઇ ને અવાર-નવાર સવીસ ટેક્ષના નાણા ભરવાનુ
જણાવી “િિો વધારાના સવીસ ટેક્ષ ભરસો િો જ િિારી પોલીસીના પાર્િા નાણા િળશે” િેિ જણાવી
િાહે જાન્ર્ુઆરી/૨૦૧૮ સુધી અવાર-નવાર િોબાઇલ ફોન ઉપર વાિચીિ ર્રી રઘુનાથભાઇ સાથે
મવશ્વાસઘાિ અને છે િરમપડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ડી.જી,બડવા ચલાવે છે .

ઘરફોડાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૧૬૩ /૧૮

ચાંદખેડા : ગીિાબેન વા/ઓ િમનષમસિંઘ મસિંઘ (રહે.કુિકુિ રે સીડેન્સી ગાઠીંયા રથ પાછળ ચાંદખેડા) એ
િા.૧૯/૬/૧૮ નારોજ ચાંદખેડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૧૭/૬/૧૮ ર્લાર્
૧૧/૩૦ થી રાિના ૧૦/૪૫ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના િર્ાનના મુખ્ય દરવાજાનુ ં િાળુ િોડી અજાણી
વ્યક્ક્િ િર્ાનિાં પ્રવેશ ર્રી, સોના-ચાંદીના દાગીના િથા રોર્ડ રર્િ િળી કુલ રૂમપયા ૮૮,૦૦૦/િિાની ચોરી ર્રી લઈ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એિ.એલ.સોલંર્ી ચલાવે છે .

સરદારનગર : અમનલભાઇ હાશાનંદ જિસાણી (રહે,િારુિી સ ૃષ્ટી ફ્લેટ “જી” વોડક કુબેરનગર
સરદારનગર) એ સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૧૯/૬/૧૮ રાિના ૯/૨૦
વાગ્યાના સુિારે ડાઇિંડ ર્ોમ્લેક્ષ િા દુર્ાન નં. ૧,૨,૩ દે વલાલી બજાર ખાિે આવેલ પોિાની “ભોલેનાથ
લેગીશ” નાિની દુર્ાનનુ ં શટર િોડી, અજાણી વ્યક્ક્િ દુર્ાનિાં પ્રવેશ ર્રી, લેગીશ પીસ નંગ-૨૪૦૦
દર્િંિિ રૂમપયા ૧,૬૮,૦૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઈ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એિ.એિ.
ઠાર્ોર ચલાવે છે .
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વાહન અકસ્માતમાં મ ૃત્યુ :-

સમાચાર યાદી નં.૧૧૬૪/૧૮

સરખેજ : શીવકુિાર મુન્શીલાલ પાઠર્ (ઉ.વ.૪૨)(રહે,ગોકુલિ એપાટક િેન્ટ ઉજાલા સર્ક લની બાજુિાં
સરખેજ) એ સરખેજ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૧૮/૬/૧૮ રાિના ૧૧/૧૫ વાગ્યાના
સુિારે સનાથળ સર્ક લ થી ઉજાલા સર્ક લ િરફ આવિા વચ્ચે આવેલા ટાટા ગેલોપ્સના શો-રૂિ આગળ
રોડ ઉપર શીવકુિાર ના ભાઇ ઉિેશ (ઉ.વ.૩૨)(રહે.પાવકિીકુંજ સોસાયટી, ઉજાલા સર્ક લ પાછળ, સરખેજ)
પોિાનુ ં િોટર સાયર્લ ચલાવી પસાર થઇ રહ્યા હિા દરમ્યાન એર્ ટ્રેર્ટર નંબર જીજે.૦૧.એ.ક્યુ. ૯૯૫૬
ના ચાલર્ે ટ્રેર્ટર બેદરર્ારી અને ગફલિભરી રીિે ચલાવિા, એર્દિ બ્રેર્ િારિા, પાછળ િોટર સાયર્લ
ચલાવી આવિા ઉિેશભાઇને શરીરે ગંભીર ઈજાઓ થિા, સારવાર અથે િેિને શ્રેય હોસ્પીટલિાં લઇ
જિા ફરજ પરના ડૉ.શ્રી એ ઉિેશને મ ૃિ જાહેર ર્યાક હિા. આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી વી.સી.િર્વાણા
ચલાવે છે .

સાઇટ ઉપર પડી જતા મ ૃત્યુ :-

સમાચાર યાદી નં.૧૧૬૫/૧૮

ઘાટલોડીયા : દદનેશભાઇ હાવજી મનનાિા (ઉ.વ.૨૦)(રહે,લેબર ર્ોલોનીના પ્લોટિા આવેલ પિરાની
ઓરડીિા જલસા પાટીપ્લોટની પાછળ સોલા) િા.૧૯/૬/૧૮ ના ર્લાર્ ૯/૫૦ વાગ્યાના સુિારે સુરધારા
સર્ક લ પાસે આવેલ એપલ ટ્રી નાિની નવી બનિી સાઇડ ઉપર િજુરી ર્રિા હિા દરમ્યાન બ-બ્લોર્
ઉપરથી નીચે પડી ગયેલ, જેિને સારવાર અથે સોલા મસમવલ હોસ્પીટલ ખાિે લઇ જિા ફરજ પરના
ડૉ.શ્રીએ મ ૃિ જાહેર ર્યાક હિા. આ અંગે ઘાટલોડીયા પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ
પો.સ.ઈ.શ્રી વી.આર.પટેલ ચલાવે છે .

આત્મહત્યા :-

સમાચાર યાદી નં.૧૧૬૬/૧૮

વેજલપરુ : ફરહાનખાન સ/ઓ અિીનખાન પઠાણ (ઉ.વ.૨૮)(રહે,ન્ર્ુ આસીયાન સોસાયટી શરીફાબાદ
સોસાયટી પાસે જીવરાજપાર્ક ) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૧૮/૬/૧૮ સાંજના ૭/૩૦ વાગ્યાના સુિારે
પોિાના ઘરે પંખાના હર્
ુ િાં દુપટ્ટો બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે વેજલપુર પોલીસે
અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી િહેશકુિાર સ્વરૂપમસિંહ ચલાવે છે .

ગોમતીપરુ : નીલેશભાઇ પ્રેિજીભાઇ રાઠોડ (ઉ.વ.૨૭)(રહે,શેઠ ર્ોઠાવાળા વોરાની ચાલી શેઠ પુનિજીના
છાપરા, ગોિિીપુર) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૧૮/૬/૧૮ રાિના ૧૧/૧૫ વાગ્યાના સુિારે પોિાના ઘરે
એસીડ પી જિા શરીરે અસર થિા સારવાર અથે િેિને મસમવલ હોક્સ્પટલ ખાિે દાખલ ર્યાક હિા. જયાં
સારવાર દરમ્યાન િા.૧૯/૦૬/૨૦૧૮ ના ર્લાર્ ૫/૫૫ વાગે િેિનુ ં મ ૃત્ર્ુ મનપજર્ુ હતુ. આ અંગે
ગોિિીપુર પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી િહેન્દ્રભાઇ સોનાભાઇ ચલાવે છે .
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ુ ગર :
બાપન

પ્રર્ાશમસિંહ િેજમસિંહ સુયકવશ
ં ી (ઉ.વ.૨૮)(રહે,ભગવિી સોસાયટી મવ-૧ બાપુનગર) એ

અગમ્ય ર્ારણસર િા.૮/૬/૧૮ રાિના ૯/૦૦ વાગ્યાના સુિારે પોિાના ઘરે પંખા એસીડ પી જિા શરીરે
અસર થિા સારવાર અથે િેિને મસમવલ હોક્સ્પટલ ખાિે દાખલ ર્યાક હિા. જયાં સારવાર દરમ્યાન
િા.૧૮/૦૬/૨૦૧૮ રાિના ૯/૦૦ વાગે િેિનુ ં મ ૃત્ર્ુ મનપજર્ુ હતુ. આ અંગે બાપુનગર પોલીસે અર્સ્િાિ
િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એિ.એિ.ગઢવી ચલાવે છે .

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