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

તા.૨૯/૦૧/૨૦૧૯ મંગળવાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૮૪/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૨૯ ર્ેસ ર્રી, ૨૮ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૪૫ લીટર
દે શી દારૂ, ૧૧ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૧૮૮ ક્વૉટર ઈંગ્લીશ દારૂ અને ૦૧ ર્ાર ર્બજે ર્રી હિી. િેિજ
જુગારધારા હેઠળ ૦૩ ર્ેસ ર્રી, ૦૩ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૧,૪૬૦/- અને જુગારના સાધનો
ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૮૫/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૦૭ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી.૯૩ મુજબ ૦૯ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૦૨
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

વવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :-

સમાચાર યાદી નં.૧૮૬/૧૯

શહેરકોટડા : રોનર્ભાઇ રિેશભાઇ પટેલ (ઉ.વ.૨૭)(રહે.ઉત્તર ગુજરાિ પટેલ સોસાયટી, મવભાગ-૨,
િોહન મસનેિા સાિે, અસારવા) એ િા.૨૮/૦૧/૨૦૧૮ ના રોજ શહેરર્ોટડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ
નોંધાવી છે ર્ે િા.૨૪/૦૧/૨૦૧૯ સવારના ૧૧/૦૦ થી બપોરના ૨/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન સાયોના
આર્ે ડ, શ્યાિ શીખરની બાજુિાં, દદનેશ ચેમ્બર સાિે, બાપુનગર ટોલનાર્ા ખાિે સાંઇનાથ એસોસીએટ
ખાિે રોનર્ભાઇ એ પોિાની પાસેના રોર્ડ રૂમપયા ૧,૪૬,૫૦૦/- દે ના બેંર્ અસારવા બ્ાંચના પોિાના
ખાિાિાં જિા ર્રાવવા િાટે પોિાની એક્ટીવા સાથે આરોપી િેહલ
ુ ર્નૈયાલાલ ભાવસાર (રહે.ર્ૈ લાશનગર
સોસાયટી, શ્રેણીર્નગરની સાિે, સ્ટેટ બેંર્ના ખાંચાિાં, બાપુનગર) ને આપેલ હિા જે રૂપીયા ખાિાિાં
જિા નહી ર્રી પરિ નહીં આવી રોનર્ભાઇ સાથે મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી પી.વી.ધોર્ડીયા ચલાવે છે .

ચોરીાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૮૭/૧૯

કૃષ્ણનગર : શીલુબહેન વા/ઓ અનીશમસિંહ રાજપુિ (ઉ.વ.૨૦)(રહે.રામધર્ા ટેનાિેન્ટ, ઉિા હોક્સ્પટલ
સાિે, નવા નરોડા) એ કૃષ્ણનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૨૮/૧/૧૯ બપોરના
૨/૧૫ વાગ્યાના સુિારે પોિાના ખુલ્લા ઘરિાં બે અજાણ્યા પુરૂષ (૪૦ થી ૫૫ વષકના આશરાના)એ
ભેગાિળી શીલુબહેન પાસે મપવાનુ પાણી િાંગિા, શીલુબહેન પાણી લેવા રસોડાિાં જિા, ઘરનો પેટી
પલંગ ખોલી નાંખિા, શીલુબહેને બુિા-બુિ ર્રિા િેિના રૂિાલ િાંથી ર્ોઈ નશીલો પદાથક સુગાડી દે િા,
શીલુબહેન બેભાન થઈ જિા, આરોપીઓએ ઘરિાંથી સોના-ચાંદીના દાગીના િથા રોર્ડ રર્િ િળી કુલ
રૂમપયા ૧,૭૫,૦૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી નાસી ગયા હિા. આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ડી.જી.વહોનીયા
ચલાવે છે .
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વાહન ચોરીાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૮૮/૧૯

સરખેજ : અશ્વીનીભાઇ નવલભાઇ શિાક (રહે.બબલ્ડીંગ-૦૭ શુભ ગૃહ ટાટા હાઉસીંગ, િોટી ભોયન, ર્લોલ,
જજ-ગાંધીનગર) એ િા.૧૯/૦૧/૨૦૧૯ ના ર્લાર્ ૧૦/૦૦ વાગ્યા પહેલાના ર્ોઇપણ સિયે જિીન પ્લોટ
નંબર-૨૯૪-૨ અને ૨૯૪-૪ િોજે-સરખેજ, શાંિીપુરા સર્ક લ નજીર્ સરખેજ ખાિે પાર્ક ર્રે લ ત્રણ ર્ાર જેિાં
(૧) સ્વીફ્ટ વીડીઆઇ ડીઝાયર ર્ાર ચેચીસનં-MA3CZF03SJF362984 િથા એન્ન્જન નંબર-3337140
દર્િંિિ રૂમપયા ૭,૫૪,૯૦૧/- (૨) સ્વીફ્ટ વીડીઆઇ િોડેલની ર્ાર ચેચીસ નંબર-MBHCZC03SJF212760
િથા એન્ન્જન નંબર 756246 દર્િંિિ રૂમપયા ૬,૯૫,૯૩૦/- અને (૩) સ્વીફ્ટ વીડીઆઇ િોડેલની ર્ાર
ચેચીસ નંબર-MBHCZC03SJE197057 િથા એન્ન્જન નંબર-751916 દર્િંિિ રૂમપયા ૬,૯૫,૯૩૦/- િળી
ત્રણ ગાડીઓની કુલ દર્િંિિ રૂમપયા ૨૧,૪૬,૭૬૧/- િિાની ર્ોઇ અજાણી વ્યક્ક્િ મસક્યુરીટી ર્ેબીનિાંથી
ચાવીઓ ની ચોરી ર્રી, ચાવીઓથી ર્ારના લોર્ ખોલી, ત્રણેય સ્વીફ્ટ ર્ારની ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . આ
ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી એન.પી.સોનારા ચલાવે છે .

નારોલ : પ્રેિકુિાર શંર્રમસિંગ િોિર (ઉ.વ.૩૧)(રહે.હરજી દે સાઇની ચાલી ન્યુ િસ્જીદની સાિે ફુટ
િાર્ે ટની પાછળ નરોડા) એ િા.૨૪/૦૧/૨૦૧૯ સાંજના ૭/૩૦ વાગ્યાના સુિારે નારોલ ખોડીયાર
િાિાના િંદદર પાસે રોડની સાઇડિાં પોિાની ર્ાર નંબર જીજે.૦૧.એફ.ટી.૭૦૨૧ દર્િંિિ રૂમપયા
૩,૫૦,૦૦૦/- િિાની પાર્ક ર્રી મુર્ી હિી. જેની ર્ોઇ અજાણી વ્યક્ક્િ ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . આ અંગેની
ફરીયાદ પ્રેિકુિાર િોિરે િા.૨૮/૧/૧૯ ના રોજ નારોલ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોંધાવી છે . આ ગુનાની
િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી સવેલન્સ સ્ર્ોડક નાઓ ચલાવે છે .

આત્મહત્યાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૮૯/૧૯

ઓઢવ : હસમુખભાઇ ગણેશભાઇ પટેલ (ઉ.વ.૪૨)(રહે.દિષ્નાપાર્ક સોસાયટી, રાિેશ્વર એસ્ટેટ રોડ
મવરાટનગર ઓઢવ) એ ર્ોઇ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૨૮/૦૧/૨૦૧૯ ના ર્લાર્ ૨/૨૫ વાગ્યાના સુિારે
પોિાના ઘરે રૂિના છિના ભાગે નાયલોનની દોરી બાંધી ગળે ફાંસો ખાઇ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે
ઓઢવ પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ડી.બી.પલાસ ચલાવે છે .

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