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

ુ વાર
તા.૨૩/૦૧/૨૦૧૯ બધ
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૪૫/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૩૫ ર્ેસ ર્રી, ૩૪ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૮૦ લીટર
દે શી દારૂ ર્બજે ર્યો હિો. િેિજ જુગારધારા હેઠળ ૬ ર્ેસ ર્રી ૩૫ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા
૬૧,૦૬૦/- અને જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૪૬/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૨૩ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૬ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૨
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

છે તરપીંડીની ફરીયાદાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૪૭/૧૯

નનકોલાઃ ર્ૌશલ્યાબહેન વલ્લભભાઇ શાહ (રહે.આવર્ાર એવન્યુ બળીયાદે વ પાટી પ્લોટ પાસે નંવરં ગ સ્કુલ
પાછળ ઓઢવ) એ મનર્ોલ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૨/૦૧/૧૯ બપોરના ૨/૩૦
વાગ્યાના સુિારે ત્રણ અજાણ્યા પુરૂષોએ ર્ૌશલ્યાબહેન સાથે વાિચીિ ર્રી હિી ર્ે અિારા શેઠના ઘરે
સાિ વષે છોર્રાનો જન્િ થયો છે જેની ખુશીિાં િેથી િેઓ િહીલાઓને સાડી વહેચે છે િેિ ર્હી મવશ્વાસિા
લઇ િિે ચાલો િેિ ર્હી મનર્ોલ જજવનવાડી પાસે પંચિ િોલ િથા િાનસરોવર ર્ોમ્પપ્લેક્ષ બાજુની ગલીિા
લઈ જિા આ પુરૂષોએ ર્ૌશલ્યાબહેનને ર્હ્યુ હતુ ર્ે પહેરેલ સોનાનો દોરો અને ર્ાનની બુટી ર્ાઠી નાખો
નહીિર અિારા શેઠ િિને શ્રીિંિ સિજી સાડી નહી આપે િેિ ર્હી સોનાનો દોરો કર્િિ રૂમપયા
૨૦,૦૦૦/- અને ર્ાનની બુટી સેરો સાથે કર્િિ રૂમપયા ૨૦,૦૦૦/- ર્ઢાવી લઈ ર્ૌશલ્યાબહેન સાથે
છે િરપીંડી ર્રી નાસી ગયા હિા. આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી સી.આર.સોલંર્ી ચલાવે છે .

ઘરફોડાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૪૮/૧૯

વાસણાાઃ શિીષ્ઠાબહેન વા/ઓ અતુલકુિાર દે સાઇ (રહે. આમશષ ફલેટ િહીલા િીલન િંદીર સાિે
નારાયણનગર રોડ વાસણા) એ વાસણા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૨/૦૧/૧૯
ર્લાર્ ૧૧/૩૦ થી ૧૨/૦૦ વાગ્યા દરમ્પયાન પોિાના િર્ાનના દરવાજાનો નકુચો િોડી અજાણી વ્યક્ક્િ
ઘરિાં પ્રવેશ ર્રી સોનાની ચેઇન નંગ-૨ કર્િિ રૂમપયા ૭૦,૦૦૦/-, સોનાની વીંટી નંગ-૩ કર્િિ રૂમપયા
૩૫,૦૦૦/-, પેડલ બુટ્ટી કર્િિ રૂમપયા ૧૫,૦૦૦/-, સીંગલ પીસ બુટ્ટી કર્િિ રૂમપયા ૩૦૦૦/-, સોનાના
બુટ્ટીના લટર્ણ બે પીસ કર્િિ રૂમપયા ૮૦૦૦/-, ચાંદીના સાંર્ળા કર્િિ રૂમપયા ૮૦૦૦/- િળી કુલ રૂમપયા
૧,૪૯,૦૦૦ /- િત્તાની ચોરી ર્રી લઈ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ વુ.પો.સ.ઈ.શ્રી એસ.બી.ચૌધરી ચલાવે
છે .
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ુ રુ ાઃ ર્ેિનભાઇ વાસુદેવભાઇ િોદી (રહે. ગોકુલ એપાટક િેન્ટ પારસનગર સાિે સોલા રોડ નારણપુરા)
કાલપ
ુ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૨/૦૧/૧૯ રાિના ૯/૦૦ વાગ્યાના સુિારે
એ ર્ાલુપર
રીલીફ રોડ રિનપોળ પ્રમવણ મનવાસ બબલ્ડીંગ ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર (રાધે કર્એસન) રાધે ટ્રેડીંગ ર્ંપની લેડીઝ
ડ્રેસ િટીરીયલની દુર્ાનના શટરના િાળા િોડી અજાણી વ્યક્ક્િ દુર્ાનિાંથી ડ્રેસ િટીરીયલ અને રોર્ડ
રૂમપયા ૧,૦૮,૦૦૦/- િળી કુલ રૂમપયા ૨,૩૩,૦૦૦/- િત્તાની ચોરી ર્રી લઈ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ
પો.ઈ.શ્રી જે.એિ.િડવી ચલાવે છે .

ચોરીાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૪૯/૧૯

વસ્ત્રાપરુ ાઃ પાથક સ/ઓફ પ્રર્ાશભાઈ પારે ખ (રહે. સારથી રો હાઉસીંગ પાટક -૧ સુભાસ ચોર્ ગુરુકુળ રોડ
િેિનગર) એ વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૨/૦૧/૧૯ ર્લાર્ ૧૦/૩૦ થી
૧૨/૦૦ વાગ્યા દરમ્પયાન ઘરિાં ર્ાિ ર્રિા શર્દાર આરોપી પ્રર્ાશ ઈશ્વરભાઈ લબાના ર્બાટના ડ્રોઅર
ખોલી સોનાની ર્ાનની બુટ્ટી એર્ જોડી કર્િિ રૂમપયા ૧૦,૦૦૦/-, ર્ાંડા ઘડીયાળ સેિસંગ એસ-૩ કર્િિ
રૂમપયા ૨૫,૦૦૦/- અને રોર્ડા રૂમપયા ૧,૩૪,૫૦૦/- િળી કુલ રૂમપયા ૧,૬૯,૫૦૦/- િત્તાની ચોરી ર્રી
લઈ ગયો છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી ડી.વી વાલાણી ચલાવે છે .

નવરં ગપરુ ાાઃ મનધી વા/ઓ જૈનીપ દલાલ (રહે.દે વન એપાટક િન્ે ટ બોની ટ્રાવેલ્સના ખાચાિા પાલડી) એ
નવરં ગપુરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૧/૦૧/૧૯ રાિના ૧૧/૦૦ થી ૧૧/૧૫
ુ ી એપાટક િેન્ટ સાિે પાર્ક ર્રે લ પોિાની
વાગ્યા દરમ્પયાન નવરં ગપુરા હોટલ રે ડીશન બ્લલ્યુ પાસે િીથકભિ
ર્ારના દરવાજાનો ર્ાચ િોડી ર્ારિાંથી અજાણી વ્યક્ક્િ પસકની ચોરી ર્રી લઈ ગઈ હિી. પસકિાં સોનાની
ચેઇન નંગ-૨ કર્િિ રૂમપયા ૫૫,૦૦૦/- ,આઇ ફોન ૫ એસ િોડલ કર્િિ રૂમપયા ૨,૦૦૦/- અને રોર્ડ
રૂમપયા ૭૦,૦૦૦/- િથા જરૂરી દસ્િાવેજ િેિજ ર્ારની ચાવી હિી. આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી
પી.ટી.ચૌધરી ચલાવે છે .

લટ
ં ુ ની ફરીયાદાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૫૦/૧૯

નનકોલાઃ શૈલેષભાઇ બાબુભાઇ શુર્લ (રહે. શક્ક્િચોર્ સૈજપુર ફદે લી ભાવસાર ભવનની બાજુિા નરોડા
પાટીયા) િા.૨૨/૦૧/૧૯ ર્લાર્ ૩/૦૦ વાગ્યાના સુિારે ભુવાલડી ગાિની આવેલ ર્ેનાલ પાસે ઇસ્ર્ોન
િંદીર પાછળ પોિાની ક્સ્વફ્ટ ર્ાર નંબર જીજે ૦૧ ઈટી ૮૭૯૬ કર્િિ રૂમપયા ૫,૦૦,૦૦૦/- ચલાવી
પસાર થઈ રહ્યા હિા ત્યારે ચાર અજાણ્યા પુરૂષોએ શૈલેષભાઈને ચપ્પુ બિાવી ગડદાપાટુનો િાર િારી
િોબાઈલ ફોન નંગ-૩ કર્િિ રૂમપયા ૭૫૦૦/-, રોર્ડ રૂમપયા ૧૨,૦૦૦/- લુટં ર્રી શૈલેષભાઈની ક્સ્વફ્ટ
ર્ાર લઈ ભાગી ગયા હિા. આ અંગેની ફરીયાદ મશલેષભાઈ શુર્લે મનર્ોલ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી
છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી એસ.વી.પટેલ ચલાવે છે .

કરં ટ લાગતા મતૃ ્ાઃુ -

સમાચાર યાદી નં.૧૫૧/૧૯

સરદારનગરાઃ નરોડા ગેલક્ષ
ે ી ર્ોમ્પપલેક્ષ ચામુડં ા ભોજનાલયિાં ર્ાિ ર્રિા નરે શભાઇ ર્ાના પરિાર
(ઉ.વ.૧૯) (રહે. લક્ષ્િીનગર સુિરના ર્ારખાના પાસે નરોડા રોડ) િા.૨૨/૦૧/૧૯ રાિના ૦૦/૩૦
વાગ્યાના સુિારે ર્ોમ્પપલેક્ષના પાકર્િંગની રે લીંગને અડિા મવજ ર્રં ટ લાગ્યો હિો. સારવાર િાટે િેિને મસિંધ ુ
હોસ્પીટલિાં લઈ જિા ફરજ પરના ડૉશ્રીએ મ ૃિ જાહેર ર્યાક હિા. આ અંગે સરદારનગર પોલીસે અર્સ્િાિ
િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી રાજેન્રમસહ ર્ાંિીભાઈ ચલાવે છે .
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આતમહતયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૫૨/૧૯

સરખેજાઃ આશાબહેન ડો/ઓ બાબુભાઈ વાઘેલા (ઉ.વ.૧૮) (રહે.વાલ્િીર્ી વાસ િહિદપુરાગાિ ર્ણાકવિી
ક્લબ પાછળ સરખેજ) એ અગમ્પય ર્ારણસર િા.૨૨/૦૧/૧૯ બપોરના સિયે પોિાના ઘરે પંખાના હર્
ુ િાં
ચુદ
ં ડી બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે સરખેજ પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ
અંગેની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી એન.પી.સોનારા ચલાવે છે .

મેઘાણીનગરાઃ આશીષભાઇ ઉર્ાભાઇ આહીર (ઉ.વ.૩૦) (રહે.િજુિદાર સોસાયટી ભાગકવ રોડ
િેઘાણીનગર) એ અગમ્પય ર્ારણસર િા.૨૧/૦૧/૧૯ રાિના ૯/૦૦ વાગ્યાના સુિારે પોિાના ઘરે ઝેરી
દવા પી લીધી હિી. સારવાર િાટે િેિને સીવીલ હોસ્પીટલિાં લઈ જિા ફરજ પરના ડૉશ્રીએ મ ૃિ જાહેર
ર્યાક હિા. આ અંગે િેઘાણીનગર પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી લક્ષ્િણભાઈ
આભાભાઈ ચલાવે છે .

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