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

તા.૦૫/૦૧/૨૦૧૯ શનિવાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
િશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી િં.૩૦/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૪૩ ર્ેસ ર્રી, ૫૧ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૧૪૮ લીટર
દે શી દારૂ, ૧૩૩ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ અને ૧૨૦ બબયર ટીન ર્બજે ર્યાક હિા. િેિજ જુગાર ધારા હેઠળ ૭
ર્ેસ ર્રી ૪૫ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૧,૧૮,૨૧૬/- અને જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીિા પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી િં.૩૧/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૪૨ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૬ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૩
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

નવશ્વાસઘાત અિે છે તરપીંડી :-

સમાચાર યાદી િં.૩૨/૧૯

સોલા હાઇકોર્ટ ાઃ રમવભાઇ પ્રમવણભાઇ પટેલ (રહે.ઓપ્યુલર પેરેડાઇઝ મવશ્વાસ સીટી-૫ પાસે ગોિા) એ
સોલા હાઇર્ોટટક પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૦૩/૦૧/૧૯ બપોરના ૨/૦૦ થી ૨/૩૦
વાગ્યા સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન ઓગણજ સર્ક લથી ભાડજ સર્ક લ જિા રોડ પર િથા હારિની સ્ટેટસ
બંગ્લોઝ નંબર-૧ ની આગળ આરોપી રાજેશ ર્ોઠારી િથા િેનો ડ્રાઇવર અને િેની સાથે આવેલ બીજો
પુરૂષે ભેગા િળી ડોલર એક્ષચેંજ ર્રવાની ડીલ ર્રવાના બહાને, રમવભાઇ િથા િેિના મિત્ર હાર્દિ ર્ભાઇને
ડસ્ટર ગાડીિાં બેસાડી મવશ્વાસિાં લઇ રોર્ડ રૂમપયા ૨૫,૦૦,૦૦૦/- લઇ જઇ, રમવભાઇ િથા હાર્દિ ર્ભાઇ
સાથે મવશ્વાસઘાિ અને છે િરમપિંડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ પોસઇશ્રી એિ.જે.હણ
ુ ચલાવે છે .

ઘરફોડાઃ-

સમાચાર યાદી િં.૩૩/૧૯

સોલા હાઇકોર્ટ ાઃ રાજેશભાઇ રિણલાલ ભાવસાર (રહે.કૃપા િનન ફલેટ ભાઇર્ાર્ાનગર થલિેજ) એ સોલા
હાઇર્ોટટક પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૦૩/૦૧/૧૯ બપોરના ૩/૦૦ થી
િા.૦૪/૦૧/૧૯ ર્લાર્ ૬/૩૦ વાગ્યા સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન પોિાના ઘરના દરવાજાનુ ં િાળુ
િોડી, અજાણી વ્યક્ક્િ ઘરિાં પ્રવેશ ર્રી, ઘરિાંથી સોના-ચાંદીના દાગીના અને રોર્ડ રૂમપયા િળી કુલ
રૂમપયા ૧,૧૧,૨૫૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી સી.આર.રાઠોડ
ચલાવે છે .
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ચોરીાઃ-

સમાચાર યાદી િં.૩૪/૧૯

ચાંદખેડાાઃ જાનર્ીબહેન વા/ઓ હરીલાલ લાલવાણી (ઉ.વ.૩૯) (રહે.ઇશાન હાઇટસ ન્યુ સી.જી.રોડ
ચાંદખેડા) એ િા.૦૪/૦૧/૧૯ નારોજ ચાંદખેડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે
િા.૨૫/૧૨/૨૦૧૮ ર્લાર્ ૧૨/૧૫ થી ૧૨/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન જનિાનગર બી.આર.ટી.એસ બસ સ્ટેન્ડ
થી મશવશક્ક્િ બી.આર.ટી.એસ બસ સ્ટેન્ડ નજીર્થી પસાર થઇ રહ્યા હિા દરમ્યાન એર્ િોટર સાયર્લ
ઉપર આવેલ (૨૦ થી ૨૫ વષકના આશરા) બે પુરૂષ જાનર્ીબહેનની નજર ચુર્વી પસક ચોરી ર્રી લઈ
ગયા હિા. પસકિાં રોર્ડ રૂમપયા ૪૦,૦૦૦/-, િોબાઇલ ફોન િથા જરૂરી દસ્િાવેજો હિા. આ ગુનાની
િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એ.એસ.પરિાર ચલાવે છે .

ુ ઝુર્વી લઈ ગયાાઃસોિાન ુ મંગળસત્ર

સમાચાર યાદી િં.૩૫/૧૯

વાસણાાઃ બીનાબહેન વા/ઓ મનબખલભાઇ ઠક્કર (ઉ.વ.૩૯) (રહે.સદાનંદ સોસાયટી ટેલીફોન એક્ષચેંજ
પાછળ િલ્હાર ફલેટ સાિે વાસણા) િા.૦૪/૦૧/૧૯ રાિના ૮/૩૦ વાગ્યાના સુિારે સ્વામિનારાયણ
િંર્દરથી શ્રીજી બાપા ર્ોમ્પ્લેક્ષ વચ્ચેથી પસાર થઇ રહ્યા હિા ત્યારે એર્ િોટર સાયર્લ ઉપર આવેલ બે
પુરૂષ બીનાબહેનના ગળાિાંથી સોનાનુ ં િંગળસ ૂત્ર ર્ર્િિ રૂમપયા ૧૬,૦૦૦/- ખેચી િોડી લઇ નાસી ગયા
હિા. આ અંગેની ફરીયાદ બીનાબહેન ઠક્કરે વાસણા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી સી.વાય.બારોટ ચલાવે છે .

આત્મહત્યાાઃ-

સમાચાર યાદી િં.૩૬/૧૯

રાણીપાઃ સોનલબહેન હરે શભાઇ પરિાર (ઉ.વ.૩૧) (રહે.અંબબર્ાકૃપા સોસાયટી મનશાંિ સ્કુલ સાિે રાણીપ)
એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૦૩/૦૧/૧૯ રાિના ૧૦/૧૫ વાગ્યાના સુિારે પોિાના ઘરે પંખાના હર્
ુ િાં દુપટ્ટો
બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે રાણીપ પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની
િપાસ િ.સ.ઈ.શ્રી ચંદ્રમસહ રાયિલભાઈ ચલાવે છે .

નિકોલાઃ નરે ન્દ્રભાઇ અમ ૃિલાલ પટેલ (રહે. શ્રીનાથ એસ્ટે ટ શેડ નં ૩૬ િા ર્ેિીર્લસ ઓફીસિાં મુળ ગાિજાસ્ર્ા િા-વડનગર જી-િહેસાણા) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૦૪/૦૧/૧૯ સાજના ૬/૩૦ વાગ્યાના સુિારે
રહેણાંર્ ખાિે લોખંડની સીડી સાથે દુપટ્ટો બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે મનર્ોલ
પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ િ.સ.ઈ.શ્રી રાિમસહ ચેહરમસહ ચલાવે છે .

મણીિગરાઃ અજય કૃષ્ણરાવ ખેડર્ર (રહે. શ્રી નીધી એપાટક િેન્ટ આમ્રકુંજ સોસાયટી જુના ઢોરબજાર જૈન
િંદીરની બાજુિા િણીનગર) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૦૩/૦૧/૧૯ સાજના ૬/૦૦ વાગ્યાના સુિારે
પોિાના ઘરે ગળે ફાસો ખાઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે િણીનગર પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ
અંગેની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી ટી.એન.િોરડીયા ચલાવે છે .

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