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

ુ વાર
તા.૧૯/૧૨/૨૦૧૮ બધ
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૪૫૪/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૩૩ ર્ેસ ર્રી, ૩૩ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૭૪ લીટર
દે શી દારૂ અને ૧૨ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ ર્બજે ર્યો હિો. િેિજ જુગાર ધારા હેઠળ ૧૦ ર્ેસ ર્રી ૬૪
વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૩,૯૯,૪૯૦/- અને જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૪૫૫/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૫૪ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી-૯૩ મુજબ ૧૯ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૧
વ્યક્ક્િની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

છે તરપીંડીની ફરીયાદાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૪૫૬/૧૮

ુ રુ ાઃ મનિીષભાઇ મવનોદભાઇ પટેલ (રહે.સ્વરૂષી એપાટક િેન્ટ સી.પી.નગર સાિે ઘાટલોડીયા) એ
કાલપ
ુ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે સને-૨૦૧૦ થી આજદદન
િા.૧૮/૧૨/૧૮ નારોજ ર્ાલુપર
સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન આરોપી (૧) અરમવિંદભાઇ સુથાર અને (૨) સંજયભાઇ અરમવિંદભાઇ સુથાર
ુ
(બંને રહે. શીિલા રોડ ઇક્વીપિેન્ટ જીઆઈડીસી-૨ દે દીયાસણ િા-જી-િહેસાણા) એ ભેગા િળી ર્ાલુપર
ર્ડીયાકુઇ દિસ્ટલ હોટલની સાિે મનિીષ બેરીંગ િથા અંકુર બેરીંગ નાિની ર્ંપનીિાંથી મનિીષભાઇ પાસેથી
બોલ-બેરીંગનો િાલ-સાિાન દર્િિ રૂમપયા ૨૩,૪૫,૭૪૨/- ખરીદ ર્રી રૂમપયા નહી ચુર્વી ર્ે િાલ સાિાન
પરિ નહી આપી મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એન.બી.સોલંર્ી
ચલાવે છે .

ઓઢવાઃ રિેશચંદ્ર રાિચંદ્ર પાંડે (રહે.ન્યુ રાધેશ્યાિ સોસાયટી મવિલપાર્ક ની બાજુિાં રાજેન્દ્રપાર્ક રોડ
ઓઢવ) એ િા.૧૮/૧૨/૧૮ નારોજ ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૦/૦૮/૧૮
થી આજદદન સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન આરોપી પાશ્વક રાજેશકુિાર પટેલ (રહે.ઇશ્વરક્રુપા સોસાયટી
ભૈરવનાથ ચાર રસ્િા િણીનગર) એ રિેશચંદ્ર પાસેથી પ્લાસ્ટીર્ના દાણાના બાર્ી મનર્ળિા રૂમપયા
૧૯,૫૯,૮૮૦/- નહી આપી મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
ડી.બી.પલાસ ચલાવે છે .

અમરાઈવાડીાઃ જીજ્ઞેશભાઇ રાનજીભાઇ પટેલ (રહે.ર્ાિેશ્વર એલીગંસ વંદેિાિરિ પ્રાઇિ પાસે ગોિા) એ
િા.૧૮/૧૨/૧૮ નારોજ અિરાઇવાડી પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૦૮/૦૯/૨૦૧૫
થી િા.૧૬/૧૦/૨૦૧૫ સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન અિરાઈવાડી પોસ્ટલ આમસસ્ટન્ટ િરીર્ે ર્ાિ ર્રિા
આરોપી ધિેન્દ્ર પ્રહલાદભાઇ વાઘેલા (રહે.પરિેશ્વરનગર ભગવિી સાિે જુના રોડ) એ અિરાઇવાડી પોસ્ટ
ઓફીસ ખાિેથી ગ્રાહર્ોના જિા ર્રાવેલ કુલ રૂમપયા ૧,૩૮,૯૦૦/- રજીસ્ટરિાં ખિવણી ર્યાક વગર
સરર્ારી નાણાંની ઉચાપિ ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એન.એસ.પરિાર ચલાવે છે .
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ઘરફોડ :-

સમાચાર યાદી નં.૨૪૫૭/૧૮

વેજલપરુ ાઃ હેંિિરાવ પંડીિરાવ જાધવ (રહે.કૃષ્ણધાિ એપાટક િેન્ટ મવવેર્ાનંદ પાટી પ્લોટ પાસે વેજલપુર)
એ વેજલપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૧૮/૧૨/૧૮ ર્લાર્ ૧૧/૪૫ થી બપોરના
૨/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના િર્ાનના દરવાજાની જાળીનુ િાળુ િોડી અજાણી વ્યક્ક્િ ઘરિાં પ્રવેશ
ર્રી િીજોરીિાંથી સોના-ચાંદીના દાગીના િળી કુલ દર્િિ રૂમપયા ૯૨,૦૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઇ
ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી વી.ર્ે.બારૈ યા ચલાવે છે .

વાસણાાઃ અજયભાઇ ઇશ્વરભાઇ સોલંર્ી (રહે.િધુર ફ્લેટ એચ.પી.પેટ્રોલપંપ પાસે જીવરાજપાર્ક ) એ વાસણા
પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૧૭/૧૨/૧૮ ર્લાર્ ૧૨/૦૦ થી ૧૨/૪૫ વાગ્યા દરમ્યાન
પોિાના િર્ાનના દરવાજાનુ ં િાળુ િોડી અજાણી વ્યક્ક્િ ઘરિાં પ્રવેશ ર્રી ર્બાટિાંથી સોના-ચાંદીના
દાગીના અને રોર્ડ રૂમપયા ૨૦,૦૦૦/- િળી કુલ રૂમપયા ૧,૬૬,૭૧૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે .
આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એસ.બી.ચૌધરી ચલાવે છે .

વાહન અકસ્માતમાં મ ૃત્ુાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૪૫૮/૧૮

ુ ગરાઃ અશોર્ભાઈ ડાહ્યાલાલ પટેલ (ઉ.વ.૪૯)(રહે.અિીકુંજ સોસાયટી રે વાભાઈ એસ્ટેટ રોડ
બાપન
સુરેલીયા એસ્ટેટ પાસે રબારી ર્ોલોની અિરાઈવાડી) એ બાપુનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી
છે ર્ે િા.૧૮/૧૨/૧૮ સાંજના ૫/૦૦ વાગ્યાના સુિારે અશોર્ભાઇના ભાઇ બબપીનચંદ્ર ડાહ્યાલાલ પટેલ
(ઉ.વ.૬૫) ગુજરાિ બોટલીંગ ચાર રસ્િા પાસે મ્યુમનમસપલ પંપીગ સ્ટેશન નજીર્થી સાયર્લ ચલાવી
પસાર થઇ રહ્યા હિા ત્યારે લોડીંગ દરક્ષા નંબર જીજે.૦૧.ડીએક્સ.૧૫૪૩ ના ચાલર્ે દરક્ષા પુરઝડપે અને
બેદરર્ારીથી ચલાવી સાયર્લને ટર્ર્ર િારિા બબપીનચંદ્રને ગંભીર ઈજાઓ થિા સારવાર િાટે
એલ.જી.હોસ્પીટલ લઈ જિા ફરજ પરના ડૉશ્રીએ મ ૃિ જાહેર ર્યાક હિા. આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
બી.ડી.રાઠોડ ચલાવે છે .

ટેઈનની અડફેટે આવી જતા મ ૃત્ુાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૪૫૯/૧૮

જીઆઈડીસી વટવાાઃ પ્રફુલભાઇ દત્તારે યભાઇ મપિળે (ઉ.વ.૬૮) (રહે. શુભિ એપાટક િેંટ િણીલાલ ગાંઘર
ઘરડાઘર સાિે મવઠ્ઠલનગર ટેર્રા પાસે જીઆઇડીસી વટવા) િા.૧૮/૧૨/૧૮ સાજના ૫/૦૦ વાગ્યાના
સુિારે િણીનગર વટવાની વચ્ચે ટ્રેનની અડફેટે આવી જિા િેિનુ ં મ ૃત્યુ મનપજયુ ં હતુ. આ અંગે
જીઆઈડીસી વટવા પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી યુ.ર્ે.જાદવ ચલાવે છે .

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