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

તા.૦૮/૦૧/૨૦૧૯ મંગળવાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૪૮/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૨૯ ર્ેસ ર્રી, ૩૩ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૧૧૯ લીટર
દે શી દારૂ, ૧૧૩ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ અને ૧ ર્ાર ર્બજે ર્રી હિી. િેિજ જુગાર ધારા હેઠળ ૪ ર્ેસ ર્રી
૧૦ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૪૯,૯૩૦/- અને જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૪૯/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૫૫ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૧૧ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૩
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

છે તરપીંડીની ફરીયાદાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૫૦/૧૯

નવરં ગપરુ ાાઃ અિીિભાઇ રજનીર્ાંિ શાહ (ઉ.વ.૪૫)(રહે. સત્યાગ્રહ છાવણી સેટેલાઈટ) એ
િા.૦૭/૦૧/૧૯ નારોજ નવરં ગપુરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૦૩/૦૧/૧૯
બપોરના ૪/૩૦ વાગ્યાના સુિારે નવરં ગપુરા સ્ટેડીયિ પાંચ રસ્િા ટ્રેડ સેન્ટર, “ર્િલેશ ર્ાંિી આંગડીયા”
ઓફીસ નંબર.૪૨ ખાિે અિીિભાઇ એ અંર્લેશ્વર ખાિે રૂમપયા ૧૦,૦૦,૦૦૦/- પહોચાડવા સારૂ
સંજયભાઇએ પોિાના િાણસ મવશાલને અિીિભાઇની ઓફીસે િોર્લી િેઓ દ્વારા રૂમપયા ૧૦ લાખનુ ં
ર્ન્ફરિેશન ન આવિા સંજયએ રૂમપયા ર્િલેશ ર્ાંિી આંગડીયા ઓફીસ નં.૪૨, ટ્રેડ સેન્ટર,સ્ટેડીયિ પાંચ
રસ્િા ખાિે ર્ાિ ર્રિા મવજયભાઇ ભટ્ટ દ્વારા િોર્લી આપવા જણાવિા, અિીિભાઇએ પોિાના િાણસો
િારફિે ર્િલેશ ર્ાંિી આંગડીયા પેઢીિાં જિા ર્રાવેલ, ત્યાં નોર્રી ર્રિા મવજયભાઇએ આ રૂમપયા
સંજયભાઈ ના ર્હેવાથી િણી િગન પેઢીિા ર્ાિ ર્રિા કર્રીટભાઇને પહોચાડેલ અને કર્રીટભાઇએ
સંજયના ર્હેવાથી આ રૂમપયા નટવરભાઈ રાવલ નાઓને અંર્લેશ્વર ખાિે પહોચાડવાના બદલે
અિીિભાઇની સંિિી વગર સંજયભાઇના ર્હેવાથી ભરિભાઈના નાિે આર.ર્ે.આંગડીયુ અંર્લેશ્વર ખાિે
પહોચાડેલ અને િેઓએ પણ આ રૂમપયા િહેંદ્ર સોિા અંર્લેશ્વર પેઢીિા ર્ાિ ર્રિા ભરિભાઇને આપિા
િેિની પેઢી િારફિે મુબઇ
ં
ખાિે પહોચાડી અિીિભાઇ સાથે મવશ્વાસઘાિ અને છે િરમપિંડી ર્રી છે . આ
ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એ.એચ.ર્ાઝી ચલાવે છે .
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ઘરફોડાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૫૧/૧૯

ઓઢવાઃ ગોમવિંદપ્રસાદ સુવાજી એસનાવરીયા (ઉ.વ.૫૫)(રહે.આસ્થા બંગ્લોઝ િાધવ સ્કુલ સાિે વસ્ત્રાલ
રાિોલ) એ િા.૭/૧/૧૯ નારોજ ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૦૨/૦૧/૧૯
રાિના ૧૦/૦૦ થી િા.૦૩/૦૧/૧૯ ર્લાર્ ૮/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન ઓઢવ પાિ હોટલ પાછળ ર્ૈ લાશ
એસ્ટેટ શેડ નંબર-૮૨ ખાિે આવેલ ગોમવિંદપ્રસાદની ફેર્ટરીની ઓફીસની બારીિાંથી અજાણી વ્યક્ક્િ
ઓફીસિાં પ્રવેશ ર્રી, ટેબલના ખાનાિાંથી રોર્ડ રૂમપયા ૯૬,૪૦૦/- ચોરી ર્રી લઈ ગઇ છે . આ ગુનાની
િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ર્ે.આર.પરિાર ચલાવે છે .

ચોરીાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૫૨/૧૯

ચાંદખેડાાઃ અરૂણકુિાર શ્રીલખનકુિાર શ્રીવાસ્િવ (ઉ.વ.૩૭)(રહે.સેક્ટર-૭/એ, ગાંધીનગર) એ ચાંદખેડા
પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૦૬/૦૧/૨૦૧૯ સાંજના ૫/૦૦ થી િા.૦૭/૦૧/૨૦૧૯
ના ર્લાર્ ૮/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન િોટેરા સ્ટેકડયિિા આવેલ ઝોન-૨ એકરયાની ખુલ્લી જગ્યાિાંથી
અજાણી વ્યક્ક્િ એલ એન્ડ ટી ર્ંપનીનો ર્ંન્સ્ટ્રક્શનને લગિો સર-સાિાન કર્િિ રૂમપયા ૧,૮૮,૫૯૬/િિાની ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી પી.એસ.ચૌધરી ચલાવે છે .

સોનાની ચેઈન ખેચી તોડી લઈ ગયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૫૩/૧૯

સોલા હાઇકોર્ટ ાઃ દશકનાબહેન વા/ઓ નલીનભાઇ મનસરિા (ઉ.વ.૪૨)(રહે. આઇ.સી.બી.ફલોરા વોડાફોન
ટાવર પાછળ ગોિા) િા.૦૬/૦૧/૧૯ સાજના ૫/૩૦ વાગ્યાના સુિારે ગોિા િળાવ પાસે શ્રીપદ
રે સીડેન્સી આગળથી પોિાનુ ં સ્કૂટર ચલાવી પસાર થઇ રહ્યા હિા ત્યારે એર્ િોટર સાયર્લ ઉપર આવેલ
બે પુરૂષ દશકનાબહેનના ગળાિાંથી સોનાની ચેઇન કર્િિ રૂમપયા ૩૦,૦૦૦/- ખેચી િોડી લઇ નાસી ગયા
હિા. આ અંગેની ફરીયાદ દશકનાબહેન મનસરિાએ સોલા હાઈર્ોટક પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ
ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ડી.આર.ગઢવી ચલાવે છે .

વાહન અકસ્માતમાં મ ૃત્ુાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૫૪/૧૯

“કે” ટ્રાફીક પોલીસ સ્ર્ે શનાઃ પવન બનવારીલાલ ધવલ (ઉ.વ.૧૯)(રહે.ઈન્ટર ઈંડીયા ર્ંપની અસલાલી)
િા.૦૬/૦૧/૧૯ રાિના ૧૧/૦૦ વાગ્યાના સુિારે નારોલથી લાભા જિા લાભા ટમનિંગ નજીર્થી િોટર
સાયર્લ ચલાવી પસાર થઈ રહ્યા હિા ત્યારે સાિેથી રોંગ સાઈડિાં િોટર સાયર્લ નંબર જીજે ૨૭ બીજી
૧૪૩૧ ના ચાલર્ે િોટર સાયર્લ પુરઝડપે અને બેદરર્ારીથી ચલાવી ટક્કર િારિા પવિ ધવલને ગંભીર
ઈજાઓ થિા સારવાર િાટે વા.સા. હોસ્પીટલિાં દાખલ ર્રવાિાં આવ્યા હિા. જયાં સારવાર દરમ્યાન
િા.૦૭/૦૧/૧૯ ર્લાર્ ૩/૩૦ વાગે િેિનુ ં મ ૃત્યુ મનપજયુ ં હતુ. આ અંગેની ફરીયાદ મ ૃત્યુ પાિનારના
મિત્ર હીરાલાલ ચૌધરીએ “ર્ે” ટ્રાફીર્ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
એિ.બી.ઝાલા ચલાવે છે .
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“જે” ટ્રાફીક પોલીસ સ્ર્ે શનાઃ ઉિેશભાઈ હરીનંદન કુશવાહ (ઉ.વ.૩૧)(રહે.ગોકુલ પ્લેટીમનયિ ત્રીર્િપુરા
પાટીયા પાસે જશોદાનગર) િા.૦૬/૦૧/૧૯ બપોરના ૨/૩૦ વાગ્યાના સુિારે ત્રીર્િપુરા પાટીયા ત્રણ
રસ્િા બસ સ્ટેન્ડ સાિેથી િોટર સાયર્લ ચલાવી પસાર થઈ રહ્યા હિા ત્યારે અજાણ્યા ફોર વ્હીર્લના
ચાલર્ે વાહન પુરઝડપે અને બેદરર્ારીથી ચલાવી ટક્કર િારિા ઉિેશભાઈને ગંભીર ઈજાઓ થિા
સારવાર િાટે એલ.જી.હોસ્પીટલિાં લઈ જિા ફરજ પરના ડૉશ્રીએ મ ૃિ જાહેર ર્યાક હિા. આ અંગેની
ફરીયાદ મ ૃત્યુ પાિનારના ભાઈ કદનેશકુિાર કુશવાહે “જે” ટ્રાફીર્ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ
ગુનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી એ.બી.નાગોરી ચલાવે છે .

આતમહતયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૫૫/૧૯

સરખેજાઃ ગીરીશભાઇ મુળજીભાઇ ભાડેસીયા (ઉ.વ.૫૧) (રહે. પીપળાવાળી શેરી જોગણી િાિાના િંદીર
સાિે ખારાકુવા સરખેજ) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૦૭/૦૧/૧૯ બપોરના ૪/૩૦ વાગ્યાના સુિારે પોિાના
રહેણાંર્ ખાિે પંખાના હર્
ુ િાં દુપટ્ટો બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે સરખેજ પોલીસે
અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ હે.ર્ો. શ્રી હીિેન્દ્રમસિંહ િનુભા ચલાવે છે .

રામોલાઃ વસંિભાઇ ઓિર્ારભાઇ મવસપુિે (ઉ.વ.૭૮) (રહે.િાત ૃ બંગ્લોઝ ન્યુ િણીનગર રાિોલ) એ
અગમ્ય ર્ારણસર િા.૦૭/૦૧/૧૯ ર્લાર્ ૫/૪૫ વાગ્યાના સુિારે પોિાના રહેણાંર્ના દરવાજા નજીર્
પોિાની જાિે પોિાના શરીર ઉપર ર્ેરોસીન છાટી સળગી જઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે રાિોલ
પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ િ.સ.ઇ.શ્રી ભીખુભાઇ ભલાભાઇ ચલાવે છે .

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