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

તા.૦૯/૦૨/૨૦૧૯ શનિવાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
િશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી િં.૨૫૯/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૨૭ ર્ેસ ર્રી, ૨૮ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૮૧ લીટર
દે શી દારૂ, ૧૫૬ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૧ ર્ાર અને ૨ સ્કૂટર ર્બજે ર્યાક હિા. િેિજ જુગારધારા હેઠળ ૩
ર્ેસ ર્રી, ૩ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૧૨,૯૨૦/- અને જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીિા પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી િં.૨૬૦/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૬૭ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પાસા હેઠળ ૧ વ્યક્ક્િની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

ઘરફોડ :-

સમાચાર યાદી િં.૨૬૧/૧૯

વાસણાાઃ હરીિભાઇ જયદે વભાઇ સરૈ યા (રહે. મવશ્વરે ખા સોસાયટી જીવરાજ ચાર રસ્િા જીવરાજ પાર્ક ) એ
િા.૦૮/૦૨/૧૯ નારોજ વાસણા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૩૦/૦૧/૧૯ ર્લાર્
૧૦/૦૦ થી િા.૦૫/૦૨/૧૯ બપોરના ૨/૦૦ વાગ્યા સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન પોિાના િર્ાનની
બારીની ગ્રીલ ર્ાઢી િેિજ બેડરૂિના નકુચા િોડી, અજાણી વ્યક્ક્િ ઘરિાં પ્રવેશ ર્રી, સોના-ચાંદીના
દાગીના, ચાંદીના સીક્કા, ગોદરે જ ર્ંપનીની િીજોરી અને રોર્ડ રૂમપયા િળી કુલ રૂમપયા ૧,૩૫,૦૦૦/િિાની ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એ.આર.િડવી ચલાવે છે .

સરખેજાઃ સંર્ેિ બબમપનચંદ્ર સોની (રહે.પાવકિી નંદન ફલેટ ઉજાલા સર્ક લ પાસે સરખેજ) એ સરખેજ પોલીસ
સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૦૭/૦૨/૧૯ સાજના ૬/૩૦ થી િા.૦૮/૦૨/૧૯ ક્લાર્ ૬/૩૦
વાગ્યા સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન સરખેજ ઉજાલા સર્ક લ પાછળ ગોકુલિ ફલેટની નીચે આવેલ દુર્ાન
નંબર-૭ ની “િીશા જવેલસક” નાિની દુર્ાનનુ ં શટરનુ િાળુ િોડી, અજાણી વ્યક્ક્િ દુર્ાનિાં પ્રવેશ ર્રી,
આશરે ૭ કર્લો ચાંદીના દાગીના કર્િિ રૂમપયા ૧,૭૫,૦૦૦/- િથા સોનાની નથ-ચેઈન સાથેની કર્િિ
રૂમપયા ૩૦,૦૦૦/-, મવકડયોર્ોન ર્ંપની એલ.ઈ.ડી ટી.વી. કર્િિ રૂમપયા ૧૫,૦૦૦/-, સીસીટીવી ર્ેિેરાનુ ં
ડીવીઆર કર્િિ રૂમપયા ૫૦૦૦/- િળી કુલ રૂમપયા ૨,૨૫,૦૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . આ
ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી જે.ર્ે.પંડયા ચલાવે છે .
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સાબરમતીાઃ ઓલ્વીન સેમ્યુલ કિશ્ચયન (રહે.જુની કિશ્ચયન સોસાયટી જુના ચચક પાસે િણીનગર પુવક) એ
સાબરિિી પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૦૮/૦૨/૧૯ ર્લાર્ ૩/૦૦ થી ૧૧/૦૦ વાગ્યા
સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન સાબરિિી ત્રાગડ રોડ ગણેશા િંદીરની બાજુિા મશવદશકન સોસાયટી ખાિે
આવેલ પોિાના િર્ાનના દરવાજો િોડી અજાણી વ્યક્ક્િ ઘરિાં પ્રવેશ ર્રી, ડી.વી.આર. િથા સોનાના
અને ડાયિંડના દાગીના (જેની કર્િંિિની ખબર નથી િે) િેિજ રોર્ડ રૂમપયા ૭૫,૦૦૦/- િિાની ચોરી
ર્રી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી આર.એચ.વાળા ચલાવે છે .

િરોડાાઃ જયંિીભાઇ બાલુભાઇ પરિાર (રહે. શ્રધ્ધાપાર્ક સોસાયટી, સેજલપાર્ક સોસાયટીની બાજુિા નરોડા)
એ નરોડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૦૭/૦૨/૧૯ ર્લાર્ ૧૨/૦૦ થી
િા.૦૮/૧૨/૧૯ ર્લાર્ ૮/૪૫ વાગ્યા સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન પોિાના િર્ાનના દરવાજાનો નકુચો
િોડી, અજાણી વ્યક્ક્િ ઘરિાં પ્રવેશ ર્રી, િીજોરીિાંથી સોના-ચાંદીના દાગીના કર્િિ રૂમપયા ૬૦,૦૦૦/અને રોર્ડ રૂમપયા ૩૫,૦૦૦/- િળી કુલ રૂમપયા ૯૫,૦૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની
િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી પી.વી.સોલંર્ી ચલાવે છે .

ચોરીાઃ-

સમાચાર યાદી િં.૨૬૨/૧૯

સોલા હાઇકોર્ટ ાઃ ગોકુલભાઈ રાિાભાઈ ભરવાડ (રહે. વ ંદાવન રો હાઉસ મવશ્વર્િાક િંદીર પાસે ચાંદલોડીયા)
એ સોલા હાઈર્ોટક પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે ર્ે િા.૮/૨/૧૯ રાિના ૨/૦૦ વાગ્યાના સુિારે
ઓગણજ સ્વસ્િીર્ એલીગંસ ર્ણાકવિી આખંની હોક્સ્પટલ સાિેથી ત્રણ પુરૂષો સ્લેબ લગાવા િાટેના
સેંટીગના નાના-િોટા આશરે કુલ-૬૦૦ ફિાક કર્િિ રૂમપયા ૧,૯૯,૦૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઈ ગયા
છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી જે.ડી.પટેલ ચલાવે છે .

ચોથા માળે થી પડી જતા મ ૃત્ુાઃ-

સમાચાર યાદી િં.૨૬૩/૧૯

ઘાર્લોડીયાાઃ શૈલેષભાઇ સોનાજી ઠાર્ોર (ઉ.વ.૪૫) (રહે. પાથક એવન્યુની બાજુિાં આવેલ ખુલ્લા પ્લોટિાં
ર્ાચા છાપરાિાં ઘાટલોડીયા ગાિ) િા.૮/૨/૧૯ બપોરના ૧૨/૧૦ વાગ્યાના સુિારે સુલવ એપાટક િેન્ટના
ચોથા િાળે ર્લરર્ાિ ર્રિો હિો ત્યારે દોરડુ તુટી જિા નીચ પડિા ગંભીર ઈજાઓ થિા સારવાર િાટે
સોલા મસમવલ હોક્સ્પટલિાં દાખલ ર્રવાિાં આવ્યા હિા. જયાં સારવાર દરમ્યાનિેિનુ ં મત્યુ મનપજયુ ં હતુ.
આ અંગે ઘાટલોડીયા પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ િ.સ.ઇ.શ્રી ર્િલેશભાઇ ર્ાળાભાઇ
ચલાવે છે .

આતમહતયાાઃ-

સમાચાર યાદી િં.૨૬૪/૧૯

શહેરકોર્ડાાઃ નારણભાઇ ભગવાનભાઇ િર્વાણા (ઉ.વ.૫૫) (રહે. અમનલ વર્ીલની ચાલી રાિાપીરનાં
િંકદર પાસે પ્રેિનગર િેમ્ર્ો) એ બબિારીથી ર્ંટાળી િા.૮/૨/૧૯ બપોરના ૩/૧૫ વાગ્યાના સુિારે
પોિાના ઘરે છિની પાઈપ સાથે દોરી બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે શહેરર્ોટડા
પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ િ.સ.ઇ. શ્રી રાર્ેશકુિાર મત્રભોવનભાઇ ચલાવે છે .

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