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

તા.૧૪/૦૨/૨૦૧૯ ગરૂુ વાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૮૮/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૪૫ ર્ેસ ર્રી, ૪૩ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૨૯૭ લીટર
દે શી દારૂ, ૦૪ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૨૨ ક્વૉટર ઇંગ્લીશ દારૂ અને ૨૦ બબયર ટીન ર્બજે ર્યાક હિા. િેિજ
જુગારધારા હેઠળ ૦૩ ર્ેસ ર્રી ૦૯ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૨૪,૧૪૦/- અને જુગારના સાધનો
ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૮૯/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૧૫ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી.૯૩ મુજબ ૧૦ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૦૨
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

વવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :-

સમાચાર યાદી નં.૨૯૦/૧૯

આનંદનગર : રીશીર્ાંિ રિેશભાઇ ખરે (ઉવ.૩૪) (રહે.િલાબાર ર્ાઉન્ટી-૨ મનરિા યુમનવસીટી પાછળ,
એસ.જી.હાઇવે, છારોડી) એ િા.૧૩/૦૨/૧૯ ના રોજ આનંદનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી
છે ર્ે િે/૨૦૧૮ થી આજદીન સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન આનંદનગર દે વઓરિ બબલ્ડિંગિા ઓફીસ
નંબર એ/307/308 “ઓલા ફ્લીટ ટેર્નોલોજી પ્રા.લી” ખાિે રે શીર્ાંિની ર્ંપનીિાં નોર્રી ર્રિો આરોપી
રવીકુિાર રાિેશ્વરભાઇ િાલી (ઉ.વ.૨૩)(રહે.ઝંડા ચોર્ સીવીલ હોક્સ્પટલ પાસે, નવા અસારવા) એ
ર્ંપનીની અલગ-અલગ ફોરવ્હીલ ગાડીઓની અલગ-અલગ ઓપરે ટર પાસેથી ડીપોઝીટની િથા
વેરીફફર્ેશનની રર્િ િેળવી લઇ, અમુર્ વેરીફીર્ેશન અને ડીપોઝીટની રર્િ ર્ંપનીની ર્લેર્શન શીટિાં
એન્ટ્રી નહી ર્રી કુલ રૂમપયા ૨,૦૬,૫૦૦/- આજદીન સુધી ર્ંપનીિાં જિા નહીં ર્રાવી નોર્રી છોડી જિા
રહી ર્ંપની સાથે મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી મુનીરિહિંદભાઇ
ઇસુબભાઇ ચલાવે છે .
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કાગડાપીઠ : (૧) કુણાલ અમનલભાઈ ગુપ્િા (ઉ.વ.૩૨)(રહે.આશીિા ટાવર સંદેશ પ્રેસની સાિે વસ્ત્રાપુર)
એ િા.૧૩/૦૨/૧૯ નારોજ ર્ાગડાપીઠ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૨૧/૦૭/૨૦૧૭
થી િા.૧૫/૧૧/૨૦૧૭ સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન ન્યુ ક્લોથ િાર્ે ટ ખાિે આરોપી (૧) શ્રીિમિ નીશા
અફરહંિ પારે ખ (નીશા એગ્ઝીિના પ્રોપોરાઈટર રહે.સ્નેહ સરીિા એપાટક િેન્ટ પુષ્પકુજ ર્ાંર્રીયા) (૨)
અફરહિ પારે ખ (૩)પ્રર્ાશ રં ગવાણી અને (૪) રિેશ સુરના નાઓએ ભેગાિળી “નીશા એગ્ઝીિ” નાિની
પેઢી ખોલી ર્ાપડનો વેપાર ધંધો શરૂ ર્રી, કુલ ૭૬ બીલના ર્ાપડના કુલ રૂમપયા ૨,૬૨,૦૧,૮૧૩/- નુ
ર્ાપડ િેળવી લઈ, રૂમપયા નહી ચુર્વી, મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ પો..ઈ.શ્રી
એસ.એસ.િોદી ચલાવે છે .

કાગડાપીઠ : (૨) મવનયકુિાર શીવકુિાર ર્ેજરીવાલ (રહે.અજુન ટાવર, સી.પી.નગર પાટક -૨,
ઘાટલોડીયા) એ િા.૧૩/૦૨/૧૯ નારોજ ર્ાગડાપીઠ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે વર્ક
૨૦૧૬ િથા વર્ક ૨૦૧૭-૨૦૧૮ સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન ન્યુ ક્લોથ િાર્ે ટ ખાિે આરોપી (૧) શૈલેર્
ર્ાપડીયા (રહે, શ્રી ઘંટાર્ણક િહાવીર િાર્ે ટ, ન્યુ ર્લોથ િાર્ે ટ, ર્ાગડાપીઠ) અને િેના િળિીયા િાણસોએ
ભેગા િળી કુલ રૂમપયા.૧,૧૪,૮૨,૩૬૬/- િથા સાહેદ પ્રમિર્કુિાર પાસેથી કુલ ૧૧ વેપારીઓએ રૂમપયા
૨,૨૬,૭૪,૭૫૯/- નુ ર્ાપડ ખરીદ ર્રી, ગુનાહીિ ઇરાદા સાથે વેપારી પેઢીઓ ઉભી ર્રી વેપારી િરીર્ે
િથા એજન્ટ િરીર્ે ઓળખ આપી, ર્ાપડ બજાર િાર્ે ટના ૯૦ ફદવસના વાયદા મુજબ મવશ્વાસિાં લેવા
ચેર્ો આપી, આજદીન સુધી ર્ોઇ રૂમપયા નહીં ચુર્વી, મવનયકુિાર િથા સાહેદ પ્રમિર્કુિારના ર્ાપડના
િળી કુલ રૂમપયા ૩,૪૧,૫૭,૧૨૫/- ઓળવી લઈ, મવશ્વાસઘાિ અને છે િરમપિંડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ
પો..ઈ.શ્રી એસ.એસ.િોદી ચલાવે છે .

નારોલ : ર્ેવલભાઇ શ્યાિસુદર
ં અગ્રવાલ (રહે.અશ્વરાજ બંગ્લોઝ પ્રહલાદનગર ગાડક ન પાસે પ્રહલાદનગર)
એ િા.૧૩/૦૨/૧૯ નારોજ નારોલ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૨૩/૧૦/૨૦૧૮ થી
આજફદન સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન નારોલ સર્ક લ સ્વાિીનારાયણ પ્લાઝા –૧ ખાિે આરોપી (૧) રાજ
ર્ાગો ટ્રાન્સપોટક નારોલ ના હરીશભાઇ (રહે.ગોપી ટેક્ષટાઇલ સાિે િટન ગલી નારોલ)(૨) મુબ
ં ૈ રાજર્ાગો
ટ્રાન્સપોટક ના િાણસ અને (૩) ભેરવા ટેક્ષટાઇલના સંજયભાઇ િથા અન્ય િળિીયા િાણસોએ ભેગા િળી
બીલ નં. SFPL/723/18-19 િથા SFPL/724/18-19 થી બ્લુ ડેનીિ ર્ાપડ કુલ ૧૮૧૫૭ િીટર કુલ
ફર્િંિિ રૂમપયા ૧૬,૫૮,૬૪૨/- િિાનુ ં રાજ ર્ાગો ટ્રાન્સપોટક નારોલ ના હરીશભાઇ િારફિે રીધિ ટેક્ષટાઇલ
પ્રા.લી. (સરનામુ જે-૬ MIDC િારાપુર િા.-પાલઘર જી-થાને મુબઇ
ં ) ખાિે િોર્લી આપવા િાટે
િા.૨૩/૧૦/૧૮ ના રોજ િોર્લેલ ર્ાપડ િેિની ટ્રાન્સપોટક િારફિે રીધિ ટેક્ષટાઇલ પ્રા.લી. નાઓએ
ઓડક ર ર્ેન્સલ ર્રિા પરિ ર્ાપડ િંગાવિા િે ર્ાપડ ર્ેવલભાઇની સંિિી મવના િેિજ અસલ ઇન્વોઝ
બીલ વગર ભૈરવ ટેક્ષટાઇલના સંજયભાઇને વેચી િારી ર્ેવલભાઇ સાથે છે િરપીંડી અને મવશ્વાસઘાિ ર્યો
છે . આ ગુનાની િપાસ નારોલ પોલીસ ચલાવે છે .
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ચોરી :-

સમાચાર યાદી નં.૨૯૧/૧૯

શાહીબાગાઃ રઘુનદ
ં ન શ્રીરાિ દારૂર્ા (રહે.ઋમર્ર્ા એપાટક િેન્ટ સુજાિા ફ્લેટ સાિે શાહીબાગ) એ
િા.૧૨/૦૨/૧૯ ના રોજ શાહીબાગ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૭/૨/૧૯ સાંજના
૭/૩૦ થી રાિના ૮/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના ફ્લેટના પાફર્િંગિા પાર્ક ર્રે લ પોિાની એક્ટીવાની
ડેર્ીનુ ં લોર્ િોડી, અજાણી વ્યક્ક્િ ડેર્ીિાંથી રોર્ડ રૂમપયા ૩,૦૦,૦૦૦/- ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . આ
ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એિ.એચ.ઝાલા ચલાવે છે .

અપમત્ૃ ય ુ :-

સમાચાર યાદી નં.૨૯૨/૧૯

વનકોલાઃ મનર્ોલ સુવાસ હાક્સ્પયા રે સીડન્સી સાઇડ ઉપર ર્ાિ ર્રિા અને ત્યાજ રહેિા મુર્ેશ િહામવર
ુ રાજસ્થાન) િા.૧૩/૦૨/૧૯
રે હિોલ (ઉ.વ.૧૯) (મુળ વિન ગાિ જ્વાસ જોિરી િા-ખેરવાડા જી-ઉદે પર
ર્લાર્ ૭/૪૦ વાગ્યા પહેલા સાઈટ નજીર્ ઉભા હિા ત્યારે ત્રીજા િાળે થી લોખંડનો સળીયો પડિા મુર્ેશના
િાથાિાં ઘુસી જિા ગંભીર ઈજાઓ થિા િેન ુ સ્થળ ઉપર મ ૃત્યુ મનપજયુ ં હતુ. આ અંગે મનર્ોલ પોલીસે
અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી અશોર્ભાઇ ગલાભાઇ ચલાવે છે .

આત્મહત્યાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૯૩/૧૯

રીવરફન્ટ ઇસ્ટાઃ (૧) નરે શભાઇ શીવાભાઇ વાઘેલા (ઉ.વ.૪૨) (રહે.હફરજનવાસ ભરવાડવાસ પાછળ
રાિોલ) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૧૩/૦૨/૧૯ ર્લાર્ ૧૨/૪૫ વાગ્યાના સુિારે દુધેશ્વરબ્રીજ નીચે નદીિાં
પડી ડુબી જઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે રીવરફન્ટ ઇસ્ટ પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની
િપાસ હે.ર્ો.શ્રી મનશારઅહેિદ ઉસ્િાનમિયા ચલાવે છે .
રીવરફન્ટ ઇસ્ટાઃ (૨) રિેશલાલ ચંદનલાલ રાિચદ્રાણી (ઉ.વ.૫૫)(રહે.મસિંધી ર્ોલોની સરદારનગર) એ
બબિારીથી ર્ંટાળી િા.૧૩/૦૨/૧૯ બપોરના ૩/૪૦ વાગ્યાના સુિારે ઈન્દીરાબ્રીજ નીચે રીવરફ્રંટ ઘાટ
નજીર્ નદીિાં પડી ડુબી જઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે રીવરફન્ટ ઇસ્ટ પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી
આ અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી મનશારઅહેિદ ઉસ્િાનમિયા ચલાવે છે .

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