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

ુ વાર
તા.૨૬/૧૨/૨૦૧૮ બધ
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૪૯૭/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૭૮ ર્ેસ ર્રી, ૬૯ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૧૭૫૨ લીટર
દે શી દારૂ, ૩૫૪ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૧૮૭ ક્વાટક ર ઈંગ્લીશ દારૂ, ૧ ર્ાર, ૨ િોટર સાયર્લ અને ૧ સ્કૂટર
ર્બજે ર્ર્યક હતય. િેિજ જયગાર ધારા હેઠળ ૧ ર્ેસ ર્રી ૬ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૨૫,૪૫૦/- અને
જયગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૪૯૮/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મયજબ કયલ
૧૦૨ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી-૯૩ મયજબ ૧૬ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૧
વ્યક્ક્િની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

વવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :-

સમાચાર યાદી નં.૨૪૯૯/૧૮

ક્રાઇમ બ્રાન્ચાઃ રાર્ેશભાઈ ભીખાભાઈ પટેલ (ઉ.વ.૪૪)(રહે.મવન્ડ ચાઈમ્સ, ભાડજ સર્ક લ, સાયન્સ સીટી)
એ િા.૨૫/૧૨/૧૮ નારોજ ક્રાઇિ બ્રાન્ચ ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે ડીસેમ્બર/૨૦૧૭ થી આજદીન
સયધીના સિયગાળા દરમ્યાન ગોિા, િહાલક્ષ્િી એસ્ટેટ િીથી ર્ેિીર્લ્સ નાિની ફેક્ટરી ખાિે આરોપી
(૧) કર્ન્નર જ્યંમિલાલ પંચાલ (રહે.પીન્ર્સીટી એપાટક િેન્ટ, અંબીર્ા મવદ્યાલય પાસે રાણીપ) (૨)
અબ્દયલભાઈ રજાર્ભાઈ (૩) શ્રીરાિ વેંર્ટરાિન (૪) િોહિદ ઈરફાન અને (૫) જયકયિાર (જેઓના પયરા
નાિ ની ખબર નથી િે) (િિાિ રહે. વી.એિ.ટી. સ્ટ્રીટ સેંટઝેવીયર લેન, િીન્ટ સ્ટ્રીટ શો ર્ારપેટ ચેન્નઈ)
એ ભેગા િળી રાર્ેશભાઇને િેિની પ્રોપટીના બદલે રૂમપયા ૨૦ ર્રોડની લોન આપવાનય ં ર્હી, લોન પ્રોસેસ
ફી પેટે ચેર્થી રૂમપયા ૨,૦૦,૦૦૦/- િથા લોનના એડવાન્સ વ્યાજ પેટે ડી.ડી.િારફિે રૂમપયા
૯૬,૦૦,૦૦૦/- િેળવી લઇ, લોન નહી અપાવી રાર્ેશભાઇ સાથે મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીડી ર્રી છે . આ
ગયનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી ર્ે.જી.ચૌધરી ક્રાઇિ બ્રાન્ચ ચલાવે છે .

વાડજાઃ

ભરિભાઈ

ગોપાલભાઇ

પાટડીયા

(ઉ.વ.૫૨)(રહે.સ્વસ્િીર્

ર્ોમ્પલેક્ષ

અખબારનગર

બી.આર.ટી.એસ. બસ સ્ટેન્ડ સાિે નવા વાડજ) એ િા.૨૫/૧૨/૧૮ નારોજ વાડજ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે
ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૩૦/૧૧/૧૮ સાજના ૭/૦૦ વાગ્યાના સયિારે નવા વાડજ અખબારનગર
સ્વિીર્ ર્ોમ્પલેક્ષ “તયલસી લેકડઝ ટ્રેલર” ખાિે િોબાઇલ નંબર ૯૬૬૨૩૩૭૮૩૫ ના ધારર્ે ભરિભાઇને
ફોન ર્રી જણાવેલ ર્ે “ િારી પાસે સરર્ારી સંસ્થાિાં સીલાઇ િશીન પડેલ છે ” જેથી ભરિભાઇએ એર્
િશીનના રૂમપયા ૫૦૦૦/- લેખે કયલ આઠ મસલાઇ િશીનના નાણા અજાણ્યા િોબાઈલ ધારર્ના ખાિાિાં
જિા ર્રાવ્યા બાદ ફોન ર્રનારે સીલાઇ િશીન ર્ે રૂમપયા પાછા નકહ આપી ભરિભાઇ સાથે છે િરમપિંડી
અને મવશ્વાસઘાિ ર્યો છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી આર.આર.મિશ્રા ચલાવે છે .
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ઘરફોડાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૫૦૦/૧૮

સાબરમતીાઃ આમિશભાઇ મવલાશભાઇ ર્ેદારી (રહે.િેજશ એપટક િેન્ટ રથી એપાટક િેન્ટ પાસે ર્ોલસી ટેર્રી
વળાંર્ પાસે સાબરિિી) એ સાબરિિી પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે પોિાના િર્ાનના
દરવાજાની જાળીનય િાળુ િોડી અજાણી વ્યક્ક્િ ઘરિાં પ્રવેશ ર્રી સોના-ચાંદીના દાગીના કર્િિ રૂમપયા
૪,૮૦,૦૦૦/- અને રોર્ડ રૂમપયા ૪૦,૫૦૦/- િેિજ િારૂિી ઇર્ો ગાડી નંબર જીજે.૦૧.ઇટી.૪૩૦૩ કર્િિ
રૂમપયા ૧,૮૮,૦૦૦/- અને િોબાઇલ ફોન કર્િિ રૂમપયા ૭,૦૦૦/- િળી કયલ રૂમપયા ૭,૧૫,૫૦૦/િિાની ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . આ ગયનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી આર.એચ.વાળા ચલાવે છે .

ચોરી :-

સમાચાર યાદી નં.૨૫૦૧/૧૮

રીવરફ્રન્ટ વેસ્ટાઃ રમવભાઈ દીપર્ભાઈ કદવેચા (રહે.મનલર્ંઠ રે સીડન્સી, નંદનવનની બાજયિાં નારોલ
વટવા) એ રીવરફ્રન્ટ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૩/૧૨/૧૮ સાજના ૫/૩૦ થી
૬/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન રીવરફ્રન્ટ પમિિ ર્ીનારે આંબેક્ટરબ્રીજ પાસે ર્ોિલ ફ્લેટની પાછળના ભાગે
રીવરફ્રન્ટના િેદાનિાંથી રમવભાઇના િોટર સાયર્લના હર્
ય િાં ભરાવેલ ટ્રોલી બેગિાંથી એચ.પી.ર્ંપનીનય ં
લેપટોપ કર્િિ રૂમપયા ૮૦૦૦/- િથા ડેટાર્ાડક પ્રીન્ટર કર્િિ રૂમપયા ૨૫,૦૦૦/- િળી કયલ રૂમપયા
૩૩,૦૦૦/- િિાની અજાણી વ્યક્ક્િ ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . આ ગયનાની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી જગદીશચંન્ર
આત્િારાિ ચલાવે છે .

ુ રુ ાઃ હેિલબહેન વા/ઓ રાજેન્રભાઈ વાણંદ (ઉ.વ.૩૧)(રહે. ઓરચીડ એલીગન્સ સાઉથ બોપલ
કાલપ
ય પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૨૫/૧૨/૧૮
સફલ- પરીસર-૧ સાિે બોપલ) એ ર્ાલયપર
બપોરના ૧/૦૦ વાગ્યાના સયિારે રિનપોળ ખાિે આવેલ પ્રદીપ નાિની દયર્ાન આગળ (૫૦ વિકના
આશરાની) અજાણી સ્ત્રીએ હેિલબહેનનના હાથિાં રાખેલ ર્પડાની થેલીિાંથી લેડીઝ પસકની ચોરી ર્રી
લીધી હિી. જે પસકિાં સોના-ચાંદીના દાગીના અને રોર્ડ રૂમપયા ૩,૦૦૦/- િળી કયલ રૂમપયા ૨૨,૫૦૦/િિા હિી. આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એસ.બી.સરવૈયા ચલાવે છે .

વાહન ચોરી :-

સમાચાર યાદી નં.૨૫૦૨/૧૮

વસ્ત્રાપરુ ાઃ ઉિંગભાઇ પ્રમવણભાઇ ર્પોપરા (રહે. સત્યાગ્રહ છાવણી સેટેલાઇટ) એ િા.૨૪/૧૨/૧૮ રાિના
૧૦/૦૦ વાગે રાજપથ ક્લબના પાકર્િગ સાિે મ્ર્યમન.ર્ોપોરે શનના પાકર્િગ પ્લોટિાં પોિાની એન્ડેવર ર્ાર
નંબર જીજે.૦૧.આરપી.૧૭૮૭ કર્િિ રૂમપયા ૨૫,૦૦,૦૦૦/- પાર્ક ર્રી હિી. જેની ચોરી દોઢ ર્લાર્િાં
થઇ હિી. આ અંગેની ફરીયાદ ઉિંગભાઇએ વસ્ત્રાપયર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગયનાની િપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી ર્ે.એ.રબારી ચલાવે છે .

વાહન અકસ્માતમાં મ ૃત્ુાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૫૦૩/૧૮

નારોલાઃ રઇશઅહેિદ સઇદઅહેિદ અંસારી (રહે.િહેિાબનગર-૧ બોમ્બે હોટલ, દાણીલીિડા) એ નારોલ
પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૨૫/૧૨/૧૮ બપોરના ૧/૪૫ વાગ્યાના સયિારે ર્ોઝી
હોટલ સાિે, મવશાલા થી નારોલ િરફ જવાના રોડ ઉપરથી રઇશભાઇના ભાઇ અવેશઅહેિદ સઇદઅહેિદ
(ઉ.વ.૪૦) નાઓ રોડ ક્રોસ ર્રિા હિા દરમ્યાન અજાણ્યા ફોર વ્હીલર ગાડી નંબર જીજે.૦૧.ર્ે.ઇ.૪૭૪૩
ના ચાલર્ે ગાડી પયરઝડપે અને બેરદરર્ારીથી ચલાવી અવેશઅહેિદને ટક્કર િારિા ગંભીર ઈજાઓ થિા
સારવાર દરમ્યાન સાજના ૫/૦૫ વાગે િેિનય મ ૃત્ર્ય મનપજર્ય ં હતય. આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
એ.જી.બ્રીદ ચલાવે છે .
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ટ્રેઈનની અડફેટે આવી જતા મતૃ ્ાઃુ -

સમાચાર યાદી નં.૨૫૦૪/૧૮

મણીનગરાઃ િર્યરમસિંહ મવક્રિમસિંહ ચાવડા (ઉ.વ.૨૦) (રહે. આશીવાકદ ફ્લેટ નરોડા નવપયરા સ્કયલની પાછળ
નરોડા) િા.૨૪/૧૨/૧૮ રાિના ૧૦/૩૦ વાગ્યાના સયિારે િણીનગર ક્રોસીંગ નજીર્થી ચાલિા પસાર
થઈ રહ્યા હિા ત્યારે ટ્રેઈનની અડફેટે આવી જિા ગંભીર ઈજાઓ થિા િેિનય ં મ ૃત્ર્ય મનપજર્ય ં હતય. આ અંગે
િણીનગર પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એિ.જી.સોલંર્ી ચલાવે છે .

આતમહતયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૫૦૫/૧૮

ઇસનપરુ ાઃ નીખીલ જગદીશભાઇ ચૌહાણ (ઉ.વ.૨૮) (રહે.ચંરપ્રર્ાશ સોસાયટી મવભાગ-૩ અશોર્
સોસાસાયટી આગળ ર્ાંર્રીયા િણીનગર) અગમ્ય ર્ારણસર િા.૨૫/૧૨/૧૮ ર્લાર્ ૧/૧૫ વાગ્યાના
સયિારે ગયરૂજી બ્રીજની નીચે દક્ષીણી િરફ જવાના રોડ ઇલેક્ટ્રીર્ પોલ નંબર ૪૮૯/૨૮/એ આગળ રે લ્વે
ડાઉન લાઇનિાં ટ્રેઈન નીચે પડતય મયર્ી આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે ઇસનપયર પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ
નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એન.જે.િારૂ ચલાવે છે .

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