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

ુ વાર
તા.૦૪/૦૧/૨૦૧૯ શક્ર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૩/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૪૧ ર્ેસ ર્રી, ૩૭ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૬૦૩ લીટર
દે શી દારૂ, ૫ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૧ ક્વાટક ર ઈંગ્લીશ દારૂ, ૧ િોટર સાયર્લ અને ૨ ર્ાર ર્બજે ર્રી હિી.
િેિજ જુગાર ધારા હેઠળ ૨ ર્ેસ ર્રી ૪ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૬૨૦/- અને જુગારના સાધનો
ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૪/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૨૪ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૪ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૧
વ્યક્ક્િની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

વવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :-

સમાચાર યાદી નં.૨૫/૧૯

વાડજાઃ મવજયભાઈ જેઠાલાલ િર્વાણા (ઉ.વ.૫૪)(રહે.મવનસ પાર્ક લેન્ડ વેજલપુર નગરપાલીર્ા સાિે
વેજલપુર) એ િા.૦૩/૦૧/૧૯ નારોજ વાડજ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે સને ૨૦૧૨
થી ૨૦૧૬ સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન ઉસ્િાનપુરા ઈન્ર્િટેક્ષ ચાર રસ્િા પાસે આર.બી.આઈ.બેંર્ની
બાજુિાં ર્િકચારી ભમવષ્યનીઘી ભવનની ર્ચેરી ખાિે મવશ્વ એન્ટરપ્રાઈઝ એફ-૫૫ મ્યુ.િાર્ે ટ િહેસાણા અને
બીજી ૦૯ ર્ંપનીના િાલીર્ો/સંચાલર્ો િળી કુલ ૧૦ ર્ંપનીના િાલીર્ો/સંચાલર્ોએ ભેગા િળી િેઓની
ર્ંપનીિાં ર્ાિ ર્રિા ર્િકચારીઓના પી.એફ.ના નાણાં િેળવવા અંગેના પી.એફ. ફોિક િથા િેને અનુરૂપ
બીજા જરૂરી દસ્િાવેજો બનાવી િેઓની ર્ંપનીના સહી મસક્કા ર્રી, મવજયભાઇની ર્ચેરીિાં જિા ર્રાવી,
ર્ંપનીિાં ર્ાિ ર્રિા ર્િકચારીઓના પી.એફના પૈસા જે િે ર્િકચારીના બેર્ એર્ાઉન્ટ નહી પરં ત ુ બીજા
અન્ય વ્યક્ક્િના બેંર્ના ખાિિાં જિા ર્રાવડાવી કુલ રૂમપયા ૨,૨૧,૩૬૨/- િેળવી લઇ મવશ્વાસઘાિ અને
છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી જી.એન.સુથાર ચલાવે છે .

ુ ગરાઃ ઓિવંિીબહેન વા/ઓ અશોક્ભાઇ ડાભી (ઉ.વ.૪૬)(રહે.કુવાવાળી ખડર્ી િંગલાપાર્ક ખાંચો
બાપન
શાહપુર) એ િા.૦૩/૦૧/૧૯ નારોજ બાપુનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે
િા.૨૦/૦૯/૨૦૧૮ સાજના ૭/૦૦ વાગ્યાના સુિારે બાપુનગર િરઘાફાિક રોડ ર્ાિદાર ઇન્ડ. એસ્ટેટ
શહીદ દરગાહ પાછળ શેડ નં.૫૦ ખાિે આરોપી (૧) સિશાદ ઉફે શિસેર ફરાઇન શેખ (૨) આઝાદ
ફરાઇન શેખ અને (૩) દદલશાન ફરાઇન શેખ (િિાિ રહે. સરખેજ ભાડાના િર્ાનિા) એ ભેગા િળી
ુ સાથે ર્રે લ ભાગીદારીના ધંધાિાં રૂમપયા ૩,૧૦,૦૦૦/- િથા એર્ દહરો
ઓિવંિીબહેનના દદર્રા મુયર
હોન્ડા િોટર સાયર્લનુ ં રોર્ાણ ર્રાવ્યા બાદ ભાગીદાર િરીર્ે નહી રાખી રોર્ાણ ર્રે લ નાણા અને િોટર
સાયર્લ પરિ નહી આપી મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
બી.ડી.રાઠોડ ચલાવે છે .
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ક્રાઈમ બ્રાન્ચાઃ દીપર્ભાઇ જવાહરલાલ ચોપરા (રહે. ર્ાયકમશરોિણી ટાવર પટેલ ડેરીની બાજુિાં ડફનાળા
રોડ શાહીબાગ) એ િા.૦૩/૦૧/૧૯ નારોજ ક્રાઈિ બ્રાન્ચ ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે સને ૨૦૧૭ થી
ુ ર્ોટની રાંગ નેિાજી િાર્ે ટ પહેલો િાળ ઓફીસ નંબરઆજદીન સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન ર્ાલુપર
૨૦ ખાિે આરોપી ર્ે.લક્ષ્િીચંદ નેહચલદાસના નાિે વેપાર ધંધો ર્રિા લક્ષ્િીચંદ નેહચલદાસ રાિચંદાની
(રહે. સુયકદીપ ટાવર ગુરુકુળ રોડ ગુરૂકુળ) સારં ગપુર ન્યુ ર્લોથ િાર્ે ટ ગ્રાઉન્ડ ફલોર દીપર્ભાઇ ચોપરા
પાસેથી ટુર્ડે ટુર્ડે રે ડી ફેબ્રીર્સ (ર્ાપડ) ખરીદ ર્રી બાર્ી નીર્ળિા રૂમપયા ૬૭,૯૧,૮૨૮/- નહી ચુર્વી
િેિજ દીપર્ભાઈના અન્ય બે મિત્ર પાસેથી રુમપયા ૩,૩૭,૫૧,૨૦૯/- િેિજ રુમપયા ૨,૬૮,૨૪,૩૭૫/િળી કુલ રુમપયા ૬,૭૩,૬૭,૪૧૨/- િત્તાની છે િરપીંડી અને મવશ્વાસઘાિ ર્યો છે . આ ગુનાની િપાસ
પો.સ.ઈ.શ્રી વાય.જી.ગુર્જર ચલાવે છે .

પસસ ઝુટવી લઈ ગયોાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૬/૧૯

પાલડીાઃ ચંદ્રીર્ાબહેન જયેંિીકુિાર બ્રેઇટ (રહે.જલિરં ગ સોસાયટી, વેજલપુર) એ પાલડી પોલીસ સ્ટેશન
ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૦૩/૦૧/૧૯ બપોરના ૪/૪૫ વાગ્યાના સુિારે પાલડી શારદા િંદદર રોડ
શ્રેયા ટાવર સાિે ધિકમનષ્ઠ સોસાયટી સાિેથી ઓટોરીક્ષાિાં બેસી પસાર થઇ રહ્યા હિા દરમ્યાન એર્
અજાણ્યો એક્ટીવા ચાલર્ પોિાની એક્ટીવા ઓટોદરક્ષા નજીર્ લાવી ચંદ્રીર્ાબહેનના ખોળાિાંથી પસક ઝુટવી
લઈ નાસી ગયો હિો. પસકિાં િોબાઇલ દર્િિ રૂમપયા ૫૦૦૦/- અને રોર્ડ રૂમપયા ૨૦,૦૦૦/- િથા
અગત્યના દસ્િાવેજો હિા. આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એસ.એ.અસારી ચલાવે છે .

વાહન ચોરીાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૭/૧૯

નરોડાાઃ ર્રિશીભાઇ સર્ાભાઇ રબારી (રહે.ર્રાઇ ગાિ પાણીની ટાંર્ીની બાજુિા રબારીવાસ પો.વલાદ
િા.જી.ગાધીનગર) એ િા.૦૩/૦૧/૧૯ ર્લાર્ ૧૧/૦૦ વાગે નાના ચચલોડા જ્યોમિ હોટેલના ખાચાિા
પાથક બંગલો નંબર-૧ નજીર્ પોિાની ર્ાર નંબર જીજે.૧૮.એએિ.૯૫૫૫ દર્િિ રૂમપયા ૧,૪૦,૦૦૦/- પાર્ક
ર્રી હિી. જેની ચોરી એર્ ર્લાર્િાં થઇ હિી. આ અંગેની ફરીયાદ ર્રિશીભાઇ રબારીએ નરોડા પોલીસ
સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એન.ર્ે.ડાભી ચલાવે છે .

દાઝી જતા મતૃ ્ાઃુ -

સમાચાર યાદી નં.૨૮/૧૯

નારોલાઃ મવનોદર્વર વા/ઓ ચગરધારમસિંહ િારવાડી (ઉ.વ.૫૦) (રહે.રાજહંસ પાર્ક મશવાલીર્પાર્ક વેરાઇપાર્ક
સાિે ઇસનપુર નારોલ) િા.૨૮/૧૨/૨૦૧૮ રાિના ૮/૦૦ વાગ્યાના સુિારે પોિાના ઘરે ગેસની સગડી
ઉપર રસોઈ બનાવિા હિા ત્યારે ગેસની સગડીની ઝાળ પહેરેલ ર્પડાને લાગી જિા દાઝી ગયા હિા.
સારવાર િાટે િેિને એલ.જી.હોસ્પીટલિાં દાખલ ર્રવાિાં આવ્યા હિા. જ્યાં સારવાર દરમ્યાન
િા.૦૩/૦૧/૧૯ ર્લાર્ ૫/૩૦ વાગે િેિનુ ં મ ૃત્યુ મનપજયુ ં હતુ. આ અંગે નારોલ પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ
નોધી આ અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી શંર્રભાઇ દહરજીભાઇ ચલાવે છે .
નાયબ પોલીસ ર્મિશનર,
ર્ંટ્રોલરૂિ, અ’વાદ શહેર.
પોલીસ ર્મિશનર વિી.
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