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

ુ વાર
તા.૧૧/૦૧/૨૦૧૯ શક્ર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૭૧/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૪૬ ર્ેસ ર્રી, ૪૫ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૨૨૮ લીટર
દે શી દારૂ, ૬૯ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૨૨૦ બબયર ટીન, ૧ સ્કૂટર અને ૧ ર્ાર ર્બજે ર્રી હિી. િેિજ જુગાર
ધારા હેઠળ ૪ ર્ેસ ર્રી ૧૨ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૧૧,૬૬૦/- અને જુગારના સાધનો ર્બજે
ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૭૨/૧૯

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

છે તરપીંડીની ફરીયાદાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૭૩/૧૯

નારોલાઃ હરીશકુિાર િહાબલા શેટ્ટી (રહે.નવનીધી બંગ્લોઝ રે ડીયો િીચી ટાવર પાસે સેટેલાઇટ) એ
િા.૧૦/૦૧/૧૯ નારોજ નારોલ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે સપ્ટેમ્બર/૨૦૧૮ થી
આજદદન સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન નારોલ રાણીપુર પાટીયા સી.એન.આઇ.ચચક સાિે આવેલ
“વી.બી.એસ.ટેક્ષ્ટાઇલ પ્રા.લી.નાિની ફેર્ટરી ખાિે આરોપી (૧) આલોર્ જૈન ઉફે અશોર્ બાફના (૨)
પન્નાલાલ ઉફે પંર્જ િાલવીયા (મુબ
ં ઇ ૩૪૧ ત્રીજો િાળ ર્ેવલ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ લોવર પેરેલ વેસ્ટ
મુબ
ં ઇ -૧૩ ખાિે આવેલ િેસસક અરનાથ ટેક્ષ ફ્રેબ પ્રા.લી.ના ડાયરે ર્ટર) અને (૩) િેનેજર રાજેન નાઓએ
ભેગા િળી હરીશકુિાર પાસેથી ર્ાપડનો િાલ કુલ ૧,૧૭,૧૯૩ િીટર દર્િિ રૂમપયા ૧,૩૫,૫૩,૭૮૪/િથા જીંદાલ દિએશન ર્ંપનીિાંથી ર્ાપડ દર્િિ રૂમપયા ૧,૩૦,૦૦,૦૦૦/-િેિજ ગોપી સીંથેટીર્
ર્ંપનીિાંથી ર્ાપડ દર્િિ રૂમપયા ૪૯,૦૦,૦૦૦/- િળી કુલ રૂમપયા ૩,૧૪,૫૩,૭૮૪/- િાલની ખરીદીનો
ઓડક ર આપી, ર્ાપડનો િાલ િેળવી લઈ િાલ પેટે ચેર્ આપિા આપેલ ચેર્ જુદી-જુદી િારીખના ચેર્
બેન્ર્િાં ભરિા, ચેર્ રીટનક થિા, િિાિ સાથે મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ
પો.ઇ.શ્રી આર.એ.જાદવ ચલાવે છે .

ઘરફોડાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૭૪/૧૯

ઘાટલોડીયાાઃ મવનોદભાઇ અરમવિંદભાઇ પટેલ (રહે.ન્યુ સિાધાર ર્ોમ્પલેક્ષ સી.પી.નગર ચાર રસ્િા પાસે
ઘાટલોડીયા) એ ઘાટલોડીયા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૧૦/૦૧/૧૯ બપોરના
૨/૦૦ થી રાિના ૮/૦૦ વાગ્યા સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન પોિાના િર્ાનના દરવાજાનુ િાળુ
ડુપ્લીર્ેટ ચાવીથી ખોલી અજાણી વ્યક્ક્િ ઘરિાં પ્રવેશ ર્રી, મિજોરીિાંથી સોનાની મવટી નંગ-૨, સોનાની
બુટ્ટી અને રોર્ડ રૂમપયા ૧,૨૦,૦૦૦/- િળી કુલ રૂમપયા ૧,૬૨,૦૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . આ
ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી આર.એન.પ્રસાદ ચલાવે છે .
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ખાડીયાાઃ અમશ્વનભાઇ પરષોત્તિભાઇ ઠક્કર (રહે.સીદીની પોળ ર્ોટની રાંગ સારં ગપુર ખાડીયા) એ ખાડીયા
પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૦૯/૦૧/૧૯ સાજના ૭/૦૦ થી િા.૧૦/૦૧/૧૯ ર્લાર્
૯/૦૦ સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન પોિાના િર્ાનની અગાશી ઉપરથી અજાણી વ્યક્ક્િ ઘરિાં પ્રવેશ
ર્રી, લાર્ડાના ર્બાટિાંથી સોનાના દાગીના દર્િિ રૂમપયા ૧,૩૦,૭૦૦/-, ચાંદીની લગડી દર્િંિિ રૂમપયા
૧૦૦૦/- અને રોર્ડ રૂમપયા ૫૦૦૦/- િળી કુલ રૂમપયા ૧,૩૬,૭૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે .
આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી આર.ર્ે.પાટીલ ચલાવે છે .

બળજબરીથી કઢાવી લેવા બાબતાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૭૫/૧૯

સોલા હાઇકોટટ ાઃ મુર્ેશચંદ્ર દલવવીરમસિંગ યાદવ (રહે.ભલાભાઇની ચાલી સેક્ટર-૩ ચાણર્યપુરી)
િા.૦૯/૦૧/૧૯ રાિના ૯/૪૫ વાગ્યાના સુિારે ડિરૂ સર્ક લથી આગળ આવેલ ચાણર્યપુરી બ્રીજ નીચે
એક્સીસ બેંર્ના એ.ટી.એિ આગળ ત્રણ અજાણ્યા છોર્રાઓએ મુર્ેશચંદ્ર યાદવને ડરાવી ધિર્ાવી રોર્ડ
રૂમપયા ૨૩,૦૦૦/- િથા િોબાઇલ ફોન દર્િિ રૂમપયા ૩,૦૦૦/- િળી કુલ રૂમપયા ૨૬,૦૦૦/બળજબરીથી ર્ઢાવી લઇ નાસી ગયા હિા. આ અંગેની ફરીયાદ મુર્ેશચંદ્ર યાદવે સોલા હાઇર્ોટક પોલીસ
સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી બી.એિ.પરિાર ચલાવે છે .

બીજા માળે થી પડી જતા મતૃ ્ાઃુ -

સમાચાર યાદી નં.૭૬/૧૯

જીઆઈડીસી વટવાાઃ િોહનપુરી પ્રેિપુરી (ઉ.વ.૫૩) (રહે. દુગાકનગર ગોપીનાથ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સાિે વટવા)
એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૧૦/૦૧/૧૯ બપોરના ૩/૦૦ વાગ્યાના સુિારે વટવા જીઆઇડીસી ફેઝ-૧ િાં
ઉશાંિી ર્લર લી. નાિની ફેર્ટરીિાં સી.એિ.સી પ્લાન્ટિાં ર્ાિ ર્રિા હિા ત્યારે બીજે િાળે થી પગ લપસી
જિા પડી જિા ગંભીર ઈજાઓ થિા સારવાર િાટે એલ.જી.હોસ્પીટલિાં લઈ જિા ફરજ પરના ડૉ.શ્રીએ
મ ૃિ જાહેર ર્યાક હિા. આ અંગે જીઆઈડીસી વટવા પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી સી.એિ.રાઠોડ ચલાવે છે .

આતમહતયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૭૭/૧૯

ખોખરાાઃ મસધ્ધેશ હેિિ
ં ભાઇ સાવંિ (ઉ.વ.૧૪) (રહે.દદપસાગર એપારટિેન્ટ િણીયાસા બગીચા સાિે
ખોખરા) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૧૦/૦૧/૧૯ બપોરના ૩/૦૦ વાગ્યાના સુિારે પોિાના ઘરે ગળે ફાસો
ખાઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે ખોખરા પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ
બી.ર્ે.વાઘેલા ચલાવે છે .

મેઘાણીનગરાઃ શીલાદે વી રાિસીયા ગુપ્િા (ઉ.વ.૨૧)(રહે.અિરાજીનગર ગલી નં-૪ ભાગકવ રોડ
િેઘાણીનગર) એ બબિારીથી ર્ંટાળી િા.૯/૧/૧૯ ર્લાર્ ૧૧/૧૫ વાગ્યાના સુિારે પોિાના ઘરે એસીડ
પી લીધુ હતુ. સારવાર િાટે િેિને સીવીલ હોસ્પીટલિાં દાખલ ર્રવાિાં આવ્યા હિા. જયાં સારવાર
દરમ્યાન રાિના ૯/૦૦ વાગે િેિનુ ં મ ૃત્યુ મનપજયુ ં હતુ. આ અંગે િેઘાણીનગર પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ
નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ એિ.ડી.િર્વાણા ચલાવે છે .
નાયબ પોલીસ ર્મિશનર,
ર્ંટ્રોલરૂિ, અ’વાદ શહેર.
પોલીસ ર્મિશનર વિી.
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