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

તા.૧૯/૦૧/૨૦૧૯ શનિવાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
િશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી િં.૧૨૧/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૧૯ ર્ેસ ર્રી, ૧૯ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૬૪ લીટર
દે શી દારૂ, ૬૭૨ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ અને ૧ ર્ાર ર્બજે ર્રી હિી. િેિજ જુગારધારા હેઠળ ૨ ર્ેસ ર્રી ૩
વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૨૨,૫૦૦/- અને જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીિા પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી િં.૧૨૨/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૬૪ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

લટ
ં ુ :-

સમાચાર યાદી િં.૧૨૩/૧૯

મેઘાણીિગરાઃ ઉષાબહેન વા/ઓ મવનોદભાઇ પટેલ (ઉ.વ.૫૩)(રહે.પાવકિીનગર સોસાયટી ર્લાપીનગર)
િા.૧૮/૦૧/૧૯ સાજના ૭/૦૦ વાગ્યાના સુિારે િેઘાણીનગર ર્લાપીનગર પાવકિીનગર સોસાયટી ખાિે
એર્ એક્ટીવા ઉપર આવેલ બે પુરૂષ (૩૫ થી ૪૦ વષકના આશરાના) ઉષાબહેન સરનામુ પુછવાના બહાને
નજીર્ આવી ઉષાબહેનના ગળાિાંથી સોનાની ચેઇન કર્િિ રૂમપયા ૨૫,૦૦૦/- ખેચી િોડી લુટં ર્રી નાસી
ગયા હિા. આ અંગેની ફરીયાદ ઉષાબહેન પટેલે િેઘાણીનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ
ગુનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી પી.જી.સરવૈયા ચલાવે છે .

રામોલાઃ અજયભાઇ મવનોદભાઇ સાિવલા (ઉ.વ.૩૪) (રહે.મસવાન એવન્યુ ડભોલી ર્િારગાિ સુરિ) એ
રાિોલ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૧૭/૦૧/૧૯ રાિના ૯/૦૦ થી ૯/૩૦ વાગ્યા
દરમ્યાન િણીનગર રે લ્વે સ્ટેશનથી રાિરાજ્ય ચાર રસ્િાથી રાજ ેંદ્રપાર્ક થઇ કૃષ્ણ પ્લાસ્ટ િાટક ની દુર્ાન
સુધીની ઓટોરીક્ષાની મુસાફરી દરમ્યાન ઓટોરીક્ષા ચાલર્ અને કરક્ષાિાં બેઠેલ એર્ પુરૂષે ભેગા િળી
અજયભાઇ પાસેની સોનાની ચેઇન કર્િિ રૂમપયા ૪૫,૦૦૦/-, સોનાની બે મવિંટીઓ કર્િિ રૂમપયા
૧૫,૦૦૦/- અને મવવો િોબાઇલ ફોન કર્િિ રૂમપયા ૧૫,૦૦૦/- િળી કુલ રૂમપયા ૧,૦૫,૦૦૦/- િિાની
લુટં ર્રી લઇ નાસી ગયા હિા. આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી વી.બી.વાઘેલા ચલાવે છે .
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િોકર ચોરીાઃ-

સમાચાર યાદી િં.૧૨૪/૧૯

કાગડાપીઠાઃ અશોર્ભાઇ િોિારાિ બક્ષાણી (ઉ.વ.૪૮)(રહે.હાટર્ેશ સોસાયટી દપકણ છ રસ્િા િેિનગર
ફાયર સ્ટેશનની પાસે નવરં ગપુરા) એ િા.૧૮/૧/૧૯ નારોજ ર્ાગડાપીઠ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ
નોધાવી છે ર્ે િા.૦૧/૦૧/૧૯ ર્લાર્ ૧૧/૦૦ થી િા.૧૦/૦૧/૧૯ રાિના ૮/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન
સુિેલ-૧ િા ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર ઉપર આવેલ “આશા એન્ડ સન્સ” નાિની પંજાબી ડ્રેસની અશોર્ભાઇની દુર્ાન
ખાિે ર્ાિ ર્રિા આરોપી સંજય ર્શ્યપ (રહે.પાલડી અિદાવાદ) અશોર્ભાઇના એચ.ડી.એફ.સી.બેંર્ના
એર્ાઉન્ટના અલગ-અલગ ચેર્ ચોરી ર્રી અશોર્ભાઇની ખોટી સહીઓ ર્રી અશોર્ભાઇના ખાિાિાંથી કુલ
રૂમપયા ૮,૭૬,૦૦૦/- અન્ય વ્યક્ક્િના ખાિાિાં આર.ટી.જી.એસ. દ્રારા ટ્રાન્સફર ર્રી દીધા હિા. આ ગુનાની
િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એિ.બી.પટેલ ચલાવે છે .

આત્મહત્યાાઃ-

સમાચાર યાદી િં.૧૨૫/૧૯

વેજલપરુ ાઃ સિીરભાઇ આદિભાઇ વોરા (ઉ.વ.૩૫) (રહે.રહેિાની સોસાયાટી જુહાપુરા) એ અગમ્ય
ર્ારણસર િા.૧૩/૦૧/૧૯ ર્લાર્ ૧૦/૦૦ વાગ્યા સુિારે પોિાના ઘરે અગમ્ય ર્ારણસર ઝેરી પ્રવાહી પી
લીધુ હતુ. સારવાર િાટે િેિને વા.સા.હોસ્પીટલિાં દાખલ ર્રવાિાં આવ્યા હિા. જ્યાં સારવાર દરમ્યાન
િા.૧૮/૦૧/૧૯ ર્લાર્ ૧૧/૪૫ વાગે િેિનુ ં મ ૃત્યુ મનપજ્યુ હતુ. આ અંગે વેજલપુર પોલીસે અર્સ્િાિ
િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી શૈલેષકુિાર મધરૂભાઇ ચલાવે છે .

ઓઢવાઃ સંિોષભાઇ શંર્રભાઇ દંિાણી (ઉ.વ.૨૦) (રહે.અરજણ બાપાની ચાલી ઠક્કરનગર મનર્ોલ) એ
અગમ્ય ર્ારણસર િા.૧૭/૦૧/૧૯ ર્લાર્ ૧૦/૦૦ વાગ્યા પહેલા પોિાના ઘરે પંખાના હર્
ુ િાં વાયર
બાંધી ગળે ફાસો ખાઇ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે ઓઢવ પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની
િપાસ હે.ર્ો.શ્રી રાજ ેંદ્રમસિંહ બળવંિમસિંહ ચલાવે છે .

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