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

ુ વાર
તા.૦૬/૦૨/૨૦૧૯ બધ
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૩૮/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૪૨ ર્ેસ ર્રી, ૫૦ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૨૩૯ લીટર
દે શી દારૂ, ૫૬૧૫ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૦૭ ક્વૉટર ઇંગ્લીશ દારૂ, ૦૨ સ્કુટર, ૦૧ રીક્ષા અને ૦૧ ટ્રર્ ર્બજે
ર્યો હિો. િેિજ જુગારધારા હેઠળ ૦૩ ર્ેસ ર્રી, ૦૫ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૧૧,૨૯૦/- અને
જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૩૯/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૩૯ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી.૯૩ મુજબ ૦૬ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૦૩
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

વવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :-

સમાચાર યાદી નં.૨૪૦/૧૯

સેટેલાઈટ : મનિકલભાઈ દે વીદત્ત જૈન (ઉ.વ.૫૬)(રહે.પલર્ ક્રિસ્ટલ સાંઈબાબા િંદીરની સાિે,
રાિદે વનગર સેટેલાઇટ) એ િા.૫/૦૨/૧૯ નારોજ સેટેલાઇટ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે
ર્ે િા.૩૦/૧૦/૨૦૧૮ ના ર્લાર્ ૩/00 વાગ્યાના સુિારે આરોપી નીલેશ િમનષ સીંધી (રહે.જુની
આર.ટી.ઓ. ની સાિે, મવનાયર્ નગર, ઇન્દોર, િધ્યપ્રદે શ) અને ચચરાગભાઇ નાિ ધારણ ર્રે લ ઇસિ
(રહે. આણંદ) એ િધ્યપ્રદે શના ટાયર ના વેપારી શક્રર્લભાઇ નાઓ પાસેથી રૂમપયા ૩,૦૦,૦૦૦/- િેળવી
િેિજ ક્રદલ્હી થી દે વેન્રસીંહ ઉફે રોિીભાઈનાઓ પાસેથી રૂમપયા ૧૦,૦૦,૦૦૦/- િળી કુલ રૂમપયા
૧૩,૦૦,૦૦૦/- મનિકલભાઇ વિી િેળવી લઇ આજદીન સુધી મનિકલભાઇને ર્ોઇ રૂમપયા પરિ નહી આપી,
છે િરપીંડી અને મવશ્વાસઘાિ ર્યો છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ડી.એન.સાધુ ચલાવે છે .

એરપોટટ : લાલચંદ અરજનદાસ િીરવાની (ઉ.વ.૫૦)(રહે. આશ્રય ફ્લેટ નસકરીની સાિે હાંસોલ
સરદારનગર) એ િા.૫/૦૨/૧૯ નારોજ એરપોટક પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે
િા.૧૭/૦૯/૨૦૧૮ થી િા.૦૫/૦૨/૨૦૧૯ ના ર્લાર્ ૦૦/૩૦ સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન આરોપી
રાજુ ક્રર્શનચંદ ચંદાણી (રહે. નીલર્ંઠ વરણી ઘનશ્યાિનગર સુભાષબ્રીજ) એ લાલચંદ ને નવા િર્ાન
િાટે ત્રીસ લાખ ની લોન ર્રાવી આપવા િાજીન િાટે રૂમપયા ૧,૦૦,૦૦૦/- બેંર્ િાં રાખવા પડશે િેિ
ર્હી, એર્ લાખનો ચેર્ િેળવી પોિાના ખાિાિાં જિા ર્રાવી ૧,૦૦,૦૦૦/- રૂમપયા િેળવી લઇ, લાલચંદ
સાથે મવશ્વાસઘાિ અને છે િરમપડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ડી.બી.પ્રજાપમિ ચલાવે છે .

1

રામોલ : ચગરેં ર રાિેદ્નમસિંહ રાજપુિ (ઉ.વ.૨૧)(રહે.વલ્લભાપાર્ક સોસાયટી, ગેબનશા ઇસનપુર વટવા રોડ
વટવા) એ રાિોલ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૦૪/૦૨/૧૯ ના ર્લાર્ ૧૧/૦૦
વાગ્યાના સુિારે સીટીએિ ચાર રસ્િા પાસે બે અજાણ્યા ઇસિો (૩૦ વષકના આશરાના) ભેગાિળી ચગરેં ર
ને મવશ્વાસિાં લઇ િેિની પાસેથી રૂમપયા ૧૦,૦૦૦/- લઇ િેઓને ર્ાગળનુ ં એર્ બંડલ આપી િેિની સાથે
છે િરપીંડી અને મવશ્વાસઘાિ ર્યો છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી .એ.બી.ચૌધરી ચલાવે છે .

સાયબર ક્રાઈમ : સુરેશકુિાર બાબુલાલ વોરા (ઉ.વ.૪૯)(રહે.ઓચીડ વુડ ક્રદવ્ય ભાસ્ર્ર પ્રેસ પાછળ,
વોડાફોન પાસે, િર્રબા) એ િા.૦૫/૦૨/૨૦૧૮ નારોજ સાયબર િાઇિ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ
નોંધાવી છે ર્ે આજ થી પાંચર્
ે િહીના પહેલાથી આજદીન સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન ફેસબુર્ િારફિે
િેિજ ઇ-િેઇલ થી ર્ોઇ અજાણી વ્યક્ક્િ એ સુરેશભાઇ સાથે સંપર્ક ર્રી, િેિને નાર્ોઝીન રો-ઓઇલ નો
વેપાર ધંધો મવદે શિાં ર્રવા બાબિે લોભાિણી લાલચ આપી, મવશ્વાસ ર્ેળવી, સુરેશભાઇ પાસેથી અલગઅલગ બેંર્ોિાં કુલ રૂપીયા ૬૫,૦૦,૦૦૦/- ભરાવડાવી સુરેશભાઇ સાથે મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી
છે . આ ગુનાની િપાસ પો.ઈ.શ્રી વી.બી.બારડ ચલાવે છે .

ઘરફોડ :-

સમાચાર યાદી નં.૨૪૧/૧૯

નારણપરુ ા : (૧) યોગેશભાઇ પ્રભુદાસ ચૌહાણ રહે સગકિ એપાર્ટક િેંન્ટ પારસ નગર પાસે સોલા રોડ
નારણપુરા) એ નારણપુરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૦૪/૦૨/૨૦૧૯ રાિના
૧૧/૩૦ થી િા.૦૫/૦૨/૨૦૧૯ ના ર્લાર્ ૧૦/૦૦ સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન નારણપુરા સજીર્ેર
ર્ોમ્પલેક્ષ ખાિે આવેલ “સ્ર્ુડીયો િોહીિ” નાિની યોગેશભાઇની દુર્ાનના શટર નુ ં િાળુ િોડી, અજાણી
વ્યક્ક્િ દુર્ાનિાં પ્રવેશ ર્રી, ર્ેિેરા લેન્સ સાથે ક્રર્િંિિ રૂમપયા ૧,૯૧,૦૦૦/- િિાનો ચોરી ર્રી લઇ ગઇ
છે . આ ગુનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી જે.આર.પટેલ ચલાવે છે .

નારણપરુ ા : (૨) ફારુર્ભાઇ િહંિદહનીફ કુરેશી (રહે.ગવારાનો િહોલ્લો રીલીફ સીનેિાની સાિે ર્ારં જ)
એ નારણપુરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૦૪/૦૨/૨૦૧૯ રાિના ૯/૦૦ થી
િા.૦૫/૦૨/૨૦૧૯ ના ર્લાર્ ૧૧/૦૦ સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન નારણપુરા અંકુર પાસે આવેલ
ઓનેસ્ટ રે સ્ટોરં ટની સાિે આવેલ બંગલા નં-૧૫ સંસ્ર્ાર ભારિી સોસાયટી ખાિે “ટાઇટન આઇ પ્લસ”
નાિની ચશ્િાની દુર્ાનની બાલ્ર્નીના બાખોરા વાટે અજાણી વ્યક્ક્િ દુર્ાનિા પ્રવેશ ર્રી, ર્ેશ ર્ાઉંટરિા
રાખેલ રોર્ડ રૂમપયા ૨૧,૪૧૨/- િથા રે બન ર્ંપનીના સન ગ્લાસ ચશ્િા નંગ-૩ કુલ ક્રર્િંિિ રૂમપયા
૨૪,૦૭૦/- િળી કુલ રૂમપયા ૪૫.૪૮૨/- િિાની ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
ડી.એચ.ચૌધરી ચલાવે છે .
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વાસણા : િોહનભાઇ પ્રભુભાઇ પુરોક્રહિ રહે-જે-૩૦૧ િથા જે/૨૦૧ નંદધાિ એપાટક િેન્ટ િલય સોસાયટી
ની સાિે વાસણા બેરેજ રોડ) એ વાસણા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૫/૦૨/૨૦૧૯
ના ર્લાર્ ૯/૩૦ થી ૧૧/૩૦ સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન પોિાના િર્ાનના દરવાજાનો નકુચો િોડી,
અજાણી વ્યક્ક્િ િર્ાનિા પ્રવેશ ર્રી, િર્ાનિાંથી સોના-ચાંદીના દાગીનાની કુલ ક્રર્િંિિ રૂમપયા
૧,૦૦,૦૦૦/- િથા રોર્ડ રૂમપયા ૧૦,૦૦૦/-િળી કુલ રૂમપયા ૧,૧૦,૦૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઇ ગઇ
છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એ.આર.સુયકવશ
ં ી ચલાવે છે .

પાલડી : િરીયિબેન વા/ઓ અબ્દુલહસ
ુ ેન બાટલીવાલા (રહે.સરીિાકુંજ એન.આઇ.ડી પાછળ, પાલડી)
એ િા.૫/૦૨/૧૯ નારોજ પાલડી

પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૨૨/૧૨/૨૦૧૮

રાિના ૯/૦૦ થી િા.૨૭/૦૧/૨૦૧૯ રાિના ૯/૩૦ સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન પોિાના િર્ાનના
દરવાજાનુ ં િાળુ િોડી, અજાણી વ્યક્ક્િ િર્ાનિા પ્રવેશ ર્રી, િર્ાનિાંથી સોના-ચાંદી-િોિીના દાગીના
કુલ ક્રર્િંિિ રૂમપયા ૪૨,૦૦૦/- ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એિ.એિ.મસિંધી
ચલાવે છે .

સેટેલાઈટ : પંર્જભાઇ ર્નૈયાલાલ પુજારા (રહે.દે વ-૨૦ ફ્લેટ આઝાદ સોસા આંબાવાડી) એ સેટેલાઇટ
પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૦૫/૦૨/૨૦૧૯ બપોર ના ૩/૦૦ થી ૩/૩૦ વાગ્યા
દરમ્યાન પોિાના ઘરનો દરવાજો ડુપ્લીર્ેટ ચાવીથી ખોલી, અજાણી વ્યક્ક્િ ઘરિા પ્રવેશ ર્રી, ર્બાટિાંથી
રોર્ડ રૂમપયા ૧,૨૫,૦૦૦/-ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે .આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ડી.ર્ે.ગિારા ચલાવે છે .

આત્મહત્યાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૪૨/૧૯

કૃષ્ણનગર : ક્રર્શોરભાઇ શ્યાિરાવ ભાવસર (રહે. િહાવીર ર્ોિલેક્ષ બાપા સીિારાિ ચોર્ નવા નરોડા)
એ ર્ોઇ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૦૫/૦૧/૨૦૧૯ સાંજના ૪/૫૦ વાગ્યાના સુિારે પોિાના ઘરના બેડરૂિના
સીલીંગ િા લાગેલ લોખંડ ની ર્ડી િા ર્પડા ની પટ્ટીઓ બાંધી ગળે ફાંસો ખાઇ આત્િહત્યા ર્રી છે . આ
અંગે કૃષ્ણનગર પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી મવજય િારૂિીરાવ ચલાવે છે .

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