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

ુ વાર
તા.૨૭/૦૨/૨૦૧૯ બધ
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૩૭૭/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૩૯ ર્ેસ ર્રી, ૩૯ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૨૮ લીટર
દે શી દારૂ, ૮ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ અને ૧ િોટર સાયર્લ ર્બજે ર્ર્યક હતય. િેિજ જયગાર ધારા હેઠળ ૪ ર્ેસ
ર્રી ૯ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૨૧,૪૮૦/- અને જયગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૩૭૮/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મયજબ કયલ
૧૨૧ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી ૯૩ મયજબ ૨ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૧
વ્યક્ક્િની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

વવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :-

સમાચાર યાદી નં.૩૭૯/૧૯

ચાંદખેડાાઃ રાણાભાઇ સાદયળજી રાજપ ૂિ (રહે.રૂપાણીવાસ સયઇગાિ િા-સયઇગાિ જી-બનાસર્ાઠાં) એ
િા.૨૬/૨/૧૯ ના રોજ ચાંદખેડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૦૬/૦૫/૨૦૧૬ થી
આજદદન સયધીના સિયગાળા દરમ્યાન આરોપી (૧) પ્રર્ાશભાઇ લક્ષિણભાઇ પ્રજાપમિ (૨) મશવાર્ાંિ
રાિાભાઇ પંડીિ (બંને રહે. િલબારી એપાટક િેન્ટ ચાંદખેડા) એ ભેગા િળી રાણાભાઇની એક્સ.ર્ય.વી.ગાડી
નંબર જીજે-૧૮-બી.ડી-૭૧૭૧ રૂમપયા ૧૩,૫૧,૦૦૦/- િાં વેચાણ લઇ, િે પેટે રૂમપયા ૩,૫૧,૪૦૦/- આપી,
બાર્ીની રર્િના ઇન્ડીયન બેંર્ ચાંદખેડાની શાખાના અલગ-અલગ ચેર્ આપી, રાણાભાઇને મવશ્વાસિાં લઇ,
ટી.ટી.ઓ ફોિક ઉપર સહી ર્રાવી રૂમપયા ૧૦,૦૦,૦૦૦/- ના ચેર્ ર્લીયર ર્રાવવાના બહાને પાછા િેળવી
લઇ લઇ, ચેર્ ર્લીયર નદહ ર્રાવી િેિજ રૂમપયા નહી ચયર્વી રાણાભાઇ સાથે મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી
ર્રી છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એિ.એલ.સોલંર્ી ચલાવે છે .

ુ રુ ાઃ ચેિનકયિાર બટયર્ભાઇ ભીિાણી (રહે.ઇન્રજીિ સોસાયટી મવભાગ-૨, મનર્ોલ ગાિ રોડ,
કાલપ
ય પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે
ઠક્કરબાપાનગર) એ િા.૨૬/૦૨/૨૦૧૯ ના રોજ ર્ાલયપર
ય , ઘી ર્ાંટા રોડ, વૈભવલક્ષ્િી
િા.૧૧/૧૨/૨૦૧૭ થી આજદીન સયધીના સિયગાળા દરમ્યાનિાં ર્ાલયપર
િાર્ે ટ દય.નં.જી-૫૮ િાં “રાધેલક્ષ્િી ક્લોથીંગ એન્ડ ગાિેન્ટ” નાિની ચેિનકયિારની દયર્ાનિાંથી આરોપી
(૧) મવષ્ણયભાઇ ર્ાંિીભાઇ પ્રજાપમિ (રહે.”મપ્રયંર્ા ફેબ્રીક્સ”, િમનષ ર્ોમ્પલેક્ષ, સોનાવાલા ક્રોસ રોડ, ગોરે ગાંવ
સ્ટેશન નજીર્, ગોરે ગાંવ ઇસ્ટ, િહારાષ્ટ્ર) (૨)રાજન દલીચંદ ભાવસાર (“સોની ફેશન” િથા “રમવદીપ
એન્ટરપ્રાઇઝ બીજો િાળ, દક્રસ્ટલ પ્લાઝા, િલાડ, મયબઇ)
ં
અને (૩) અરૂણ ભાનયશાળી (”િલર્ એન્ટરપ્રાઇઝ”,
સિપકણ બબલ્ડીંગ, ન્ર્ય િાણેર્લાલ, ઘાટર્ોપર વેસ્ટ) એ ભેગા િળી ચેિનકયિારનો મવશ્વાસ ર્ેળવી, જયદીજયદી રર્િનો કયલ રૂમપયા ૧૦,૫૧,૨૫૫/- િિાનો ર્ાપડના પેન્ટના િાલનો ઓડક ર મયજબ િોર્લી આપેલ
હોવા છિાં િે પેટે ચયર્વાના બાર્ી નાણા ૯,૩૧,૨૫૫/- આજદીન સયધી ચેિનકયિારને નહી ચયર્વી
મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગયનાની િપાસ િ.સ.ઈ.શ્રી રોહીિમસિંહ લક્ષ્િણમસિંહ ચલાવે છે .
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ઘરફોડાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૩૮૦/૧૯

શહેરર્ોટડાઃ િગમસિંહ દયગકમસિંહ રાજપયરોદહિ (રહે.ઇન્ન્ડયા બયલ્સ ફ્લેટ, હરીભાઇ ગોદાણીના દવાખાના પાસે,
સરસપયર) એ િા.૨૬/૦૨/૧૯ ના રોજ શહેરર્ોટડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે
િા.૨૩/૦૨/૧૯ રાિના ૯/૦૦ થી િા.૨૫/૦૨/૧૯ સવારના ૧૧/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન અિદયપયરા
સફલ-૪, ખાિે આવેલ પોિાની “ભાવીર્ા ગારિેન્ટ” નાિની દયર્ાનનય ં િાળુ િોડી, અજાણી વ્યક્ક્િ દયર્ાનિાં
પ્રવેશ ર્રી ડ્રોવરિાં મયર્ેલ રોર્ડ રૂમપયા ૨૫,૦૦૦/- િથા રે ડીિેન્ટ પેન્ટ-શટક મયર્ેલ બે થેલા જે િિાિ
રે ડીિેન્ટ પેન્ટ-શટક ની કયલ દર્િંિિ રૂમપયા ૩૦,૦૦૦/- િળી કયલ રૂમપયા ૫૫,૦૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઇ
ગઇ છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એસ.એસ.પરિાર ચલાવે છે .

સરદારનગરાઃ પ્રમવણચન્ર સોિાભાઇ ચાવડા (ઉ.વ.૫૬)(રહે.સમ ૃધ્ધી રે સીડેન્સી ઘરવખરી ફનીચર શો
રૂિની બાજયિા િોટેરા ચાંદખેડા) એ સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે
િા.૨૫/૦૨/૨૦૧૯ રાિના ૧૧/૫૭ થી િા.૨૬/૦૨/૨૦૧૯ સવારના ૧૦/૧૫ વાગ્યા દરમ્યાન
નોબલનગર ટી ખાિે આવેલ સયદાિા પાર્ક શોપીંગ સેન્ટર સ્વાિીનાયણ િંદદરની બાજયિા આવેલ
એ.ટી.એિ.િાં ર્ોઇ અજાણી વ્યક્ક્િ પ્રવેશ ર્રી, એ.ટી.એિ. ના સાઇડનો ભાગ ગેસ ર્ટર વડે ર્ાપી, િેિાંથી
રોર્ડ રૂમપયા ૭,૯૫,૨૦૦/- ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . આ ગયનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી જે.સી.શેખ ચલાવે છે .

ૃ મળી આવવા બાબતાઃત્યજી દદધેલ મ ૃત ભણ

સમાચાર યાદી નં.૩૮૧/૧૯

કાગડાપીઠાઃ િા.૨૬/૦૨/૧૯ ર્લાર્ ૮/૩૦ વાગ્યા પહેલા ગીિા િંદદર રોડ િજયરગાિ ત્રણ રસ્િા પાસે
ૃ મ ૃિ અવસ્થાિાં ત્યજી દીધેલ હાલિિાં િળી આવિા
ર્ચરાપેટીના ડબ્બા નજીર્થી નવજાિ ભણ
ર્ાગડાપીઠ પોલીસે અજાણી વ્યક્ક્િ મવરૂધ્ધ ગયનો નોંધી આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી વી.એલ.વાઘેલા
ચલાવે છે .

વાહન અકસ્માતમાં મ ૃત્્ુાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૩૮૨/૧૯

“એમ” ટ્રાફીક પોલીસ સ્ટેશનાઃ િહિદ અિીન ઈસ્લાઈલભાઈ અબ્દાલ (રહે.સયકયન રો હાઉસ ઈબ્રાહીિ
િસ્જીદ પાસે ફિેવાડી ર્ેનાલ સરખેજ) એ “એિ” ટ્રાફીર્ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે
િા.૨૬/૨/૧૯ સવારના ૯/૩૦ વાગ્યાના સયિારે ફિેવાડી ર્ેનાલ િરફ જિા અલીજા બબલ્ડીંગ સાિેથી
ગયલાિસબર ઈસ્લાિભાઈ અબ્દાલ (ઉ.વ.૨૮) પોિાનય િોટર સાયર્લ ચલાવી પસાર થઈ રહ્યા હિા ત્યારે
ય હસ
ટેન્ર્ર નંબર જીજે ૦૧ ટીટી ૯૫૦૫ ના ચાલર્ િહેમદ
ય ેન બાબયભાઈ િલેર્ે ટેન્ર્ર પયરઝડપે અને
બેદરર્ારીથી ચલાવી િોટર સાયર્લને ટક્કર િારિા ગયલાિસબર ઈસ્લાિભાઈ અબ્દાલ ઉપર ટેન્ર્રનય
ટાયર ફરી વળિા ગંભીર ઈજાઓ થિા સ્થલ ઉપર જ િેિનય ં મ ૃત્ર્ય મનપજર્ય ં હતય. આ ગયનાની િપાસ
ઈન્ચા.પો.ઇ.શ્રી ઝેડ.આઈ.શેખ ચલાવે છે
નાયબ પોલીસ ર્મિશનર,
ર્ંટ્રોલરૂિ, અ’વાદ શહેર.
પોલીસ ર્મિશનર વિી.
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