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

તા.૦૩/૦૨/૨૦૧૯ રવિિાર
અમદાિાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૧૭/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૪૭ ર્ેસ ર્રી, ૪૮ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૧૬૭ લીટર
દે શી દારૂ, ૨ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૭૨ ક્વાટક ર ઈંગ્લીશ દારૂ અને ૧ સ્કૂટર ર્બજે ર્ર્યક હતય. િેિજ જયગારધારા
હેઠળ ૫ ર્ેસ ર્રી, ૧૧ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૪૩,૩૮૦/- અને જયગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક
હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૧૮/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મયજબ કયલ
૧૦૪ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી.૯૩ મયજબ ૪ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૨
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

વિશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :-

સમાચાર યાદી નં.૨૧૯/૧૯

ખાડીયાાઃ રાજેન્દ્ર નંદલાલ સોની (ઉ.વ.૫૩)(રહે.સેવર્ાની વાડી, ખાડીયા) એ િા.૦૨/૦૨/૨૦૧૯ નારોજ
ખાડીયા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૩/૦૯/૨૦૧૮ ર્લાર્ ૧૨/૦૦ થી આજદીન
સયધીના સિયગાળા દરમ્યાન પોિાના ઘરે િોબાઇલ નંબર ૯૩૧૯૬૪૫૯૧૩ િથા િોબાઇલ નંબર
૯૬૪૩૪૪૮૪૭૫ િેિજ અન્દ્ય િોબાઇલ નંબરના ધારર્ો(જેઓના નાિ-સરનાિા ની ખબર નથી) એ
ભેગાિળી “બજાજ ફાઇનાન્દ્સિાંથી બોલય છં” િેિ ર્હી રૂમપયા ૫,૦૦,૦૦૦/- ની લોનની લાલચ આપી,
વોટ્સએપ રારા િેસજ
ે ર્રીને લોન િાટેન ય ં ફોિક િોર્લી મવશ્વાસિાં લઇ, બાદિાં રૂમપયા ૧૦,૦૦,૦૦૦/ની લોનની રર્િ વધારી અલગ અલગ િોબાઇલ ફોન નંબરોથી ફોન ર્રી િથા વોટસએપ િેસેજ ર્રી
મવજ્યા બેન્દ્ર્ િથા IDBI બેન્દ્ર્ના એર્ાઉન્દ્ટ નંબરો આપી લોન િંજયર ર્રવા સારૂ EMI, NOC, TDS, GST,
ST GST, IGST િથા રજીસ્ટ્રેશન મવગેરેના ચાર્જના રૂમપયા ભરવા પડશે િેવા ર્ારણો જણાવી, રાજેન્દ્રભાઇ
પાસેથી NEFT િથા PAYTM િારફિે કયલ રૂમપયા ૧૦,૧૫,૬૬૫/- ભરાવી, આજદીન સયધી ર્ોઇ નાણા
પરિ નહી ર્રી, રાજેન્દ્રભાઇ સાથે મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગયનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી
જે.એિ.િડવી ચલાવે છે .
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ચોરીાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૨૦/૧૯

ખાડીયાાઃ હેિલબહેન ડો/ઓ રાજેશકયિાર િોદી (ઉ.વ.૨૯)(રહે.શ્રી સાંઇ મવસ્િય ફ્લેટ, ખેડ ગલી, િાર્ે ટ
રોડ પ્રભાદે વી, દાદર, વેસ્ટ મયબ
ં ઇ) એ ખાડીયા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે
િા.૦૨/૦૨/૧૯ ર્લાર્ ૦૧/૦૦ વાગ્યાના સયિારે આસ્ટોડીયા ભયિની આંબલી સાિે પેટ્રોલ પંપ પાસે
લક્કી ટ્રાવેલ્સ નાિની ઓફીસ સાિે ભાડાની ઓટો રરક્ષાની પાછળની સીટ ઉપરથી એક્સેસ એક્ક્ટવા ઉપર
આવેલ એર્ પયરૂષ (૩૦ થી ૪૦ વષકના આશરાનો) હેિલબહેનની નજર ચયર્વી હેન્દ્ડ બેગ ચોરી ર્રી લઈ
ગયો હિો. જે બેગિાં (૧) એર્ આઇ/૫ ડેલ ર્ંપનીનય ં લેપટોપ િથા ચાર્જર રર્િંિિ રૂમપયા ૩૦,૦૦૦/(૨) સોનાની બંગડી નંગ-૪ રર્િંિિ રૂમપયા ૧,૫૦,૦૦૦/- અને રોર્ડ રૂમપયા ૭૦૦/- િેિજ જરૂરી દસ્િાવેજ
િળી કયલ રૂમપયા ૧,૮૦,૭૦૦/- િિા હિી. આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી આર.ર્ે.પાટીલ ચલાવે છે .

સોનાની ચેઇન ખેંચી તોડી લઇ ગયો :-

સમાચાર યાદી નં.૨૨૧/૧૯

ઘાટલોડીયાાઃ ઉષાબહેન વા/ઓ મયળજીભાઇ િર્વાણા (ઉ.વ.૭૯)(રહે,પવનપયત્ર સોસાયટી રાધાસ્વાિી
સત્સંગ રોડ રાણીપ) િા.૨૭/૦૧/૧૯ બપોરના ૩/૩૫ વાગ્યાના સયિારે સોલા રોડ ખાિે આવેલ િનોરિા
પાટી પ્લોટ નજીર્થી પસાર થઈ રહ્યા હિા ત્યારે એર્ િોટર સાયર્લ ઉપર આવેલ બે પયરૂષ (૨૫ થી ૩૦
વષકના આશરાના) ઉષાબહેનના ગળાિાંથી સોનાની ચેઇન પેડલ સાથે રર્િિ રૂમપયા ૯૫,૦૦૦/- ખેચી
િોડી લઇ નાસી ગયા હિા. આ અંગેની ફરીયાદ ઉષાબહેન િર્વાણાએ િા.૨/૨/૧૯ નારોજ ઘાટલોડીયા
પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એન.વી.ચાવડા ચલાવે છે .

શહેરકોટડાાઃ પાવકિીબહેન વા/ઓ ભગવાનભાઇ વાઘેલા (ઉ.વ.૫૦)(રહે.ગવકિેન્દ્ટ બી ર્ોલોની, સીવીલ
હોક્સ્પટલ પાછળ અસારવા) િા.૦૨/૦૨/૧૯ બપોરના ૪/૦૦ વાગ્યાના સયિારે સંજયનગર ચાર રસ્િાથી
િપોવન સોસાયટી િરફ ચાલિા જિા હિા ત્યારે એર્ િોટર સાયર્લ ઉપર આવેલ બે પયરૂષ (૩૫ થી
૪૦ વષકના આશરાના) પાવકિીબહેનના ગળાિાંથી સોનાની ચેઇન રર્િિ રૂમપયા ૧૮,૦૦૦/- ખેચી િોડી
લઇ નાસી ગયા હિા. આ અંગેની ફરીયાદ પાવકિીબહેન વાઘેલાએ શહેરર્ોટડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે
નોધાવી છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એ.ડી.ચાવડા ચલાવે છે .

રખખયાલાઃ પયષ્પાબહેન ર્રશનભાઇ ચાવડા (ઉ.વ.૪૦)(રહે.સ્લિ ક્વાટસક રાયપયર ભજીયા હાઉસની બાજયિાં
લવકયશ ર્ોમ્પેલક્ષ સાિે ગોિિીપયર) િા.૦૨/૦૨/૧૯ બપોરના ૧૧/૪૫ વાગ્યાના સયિારે રખીયાલ “આવો
જી” વસ્ત્ર ભંડારની બાજયિાંથી પસાર થઇ હિા ત્યારે પ્લસર િોટર સાઇર્લ ઉપર આવેલ એર્ પયરૂષ (૨૩
થી ૨૫ વષકના આશરાનો) પયષ્પાબહેનના ગળાિાંથી સોનાની ચેઇન રર્િિ રૂમપયા ૨૦,૦૦૦/- ખેચી િોડી
લઇ નાસી ગયો છે . આ અંગેની ફરીયાદ પયષ્પાબહેન ચાવડાએ રખખયાલ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી
છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી પી.બી.ચાવડા ચલાવે છે .

કાગડાપીઠાઃ જેસલબહેન વા/ઓ સંદીપભાઇ ઠક્કર (ઉ.વ.૪૨)(રહે,ઓિશાંમિ ગોલ્ડ પ્લસ ર્ણાકવિી
એપાટક િેન્દ્ટ-૧ પાછળ ભમ્િરીયા કયવા નારોલ) િા.૦૧/૦૨/૧૯ રાિના ૮/૦૦ વાગ્યાના સયિારે ર્ાંર્રીયા
દે શી લોહાણ ભવન હોલના ગેટ પાસેથી પસાર થઇ હિા ત્યારે એક્ટીવા ઉપર આવેલ એર્ પયરૂષ
જેસલબહેનના ગળાિાંથી સોનાનય ં િંગળસયત્ર રર્િિ રૂમપયા ૫૦,૦૦૦/- િેિજ સોનાનો સેટ રર્િિ રૂમપયા
૪૦,૦૦૦/- ખેચી િોડી લઇ નાસી ગયો હિો. આ અંગેની ફરીયાદ જેસલબહેન ઠક્કરે ર્ાગડાપીઠ પોલીસ
સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ડી.વી.ખરાડી ચલાવે છે .
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દે રાસરમાંથી ચોરીાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૨૨/૧૯

ુ રુ ાઃ મનપિભાઇ અજયભાઇ શાહ (રહે.દે વાસ ફલેટ ગયપ્િાનગર વાસણા) એ િા.૨/૨/૧૯ નારોજ
કાલપ
ય પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે ર્ાલયપર
ય સ્વાિીનારાયણ િંરદર રોડ ખાિે આવેલ
ર્ાલયપર
શાિળા પાશ્વકનાથ દે રાસરિાં ર્ાિ ર્રિા આરોપી (૧) નેિીરાિ લાલારાિ ગરામસયા (મયળ વિન.ગાિ
પાટરે યા પંચાયિ ર્ોલવા,પાટરીયા િા-બાલી રાજસ્થાન) અને (૨) ર્ાલયરાિ િીઠારાિજી ગરામસયા (મયળ
વિન. પંચાયિ મવર્રે ન ગાિ આડીસરા િા ર્ોટડા જી ઉદયપ ૂર રાજસ્થાન) િા.૩૦/૦૧/૧૯ નારોજ
દે રાસરના દરવાજા િોડી દે રાસરિાંથી ચાંદીના આભયષણ રર્િિ રૂમપયા ૫૦,૦૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી
લઈ નાસી ગયા છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એસ.બી.સરવૈયા ચલાવે છે .

પૈસા સાથેની થેલી ઝુટિી લઈ ગયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૨૩/૧૯

ુ ાઃ નાસીરખાન બીસ્િીલ્લાખાન પઠાણ (ઉ.વ.૬૪) (રહે. હયાિ રે સીડન્દ્સી ર્ાદરી પાટી પ્લોટ પાછળ
િેજલપર
સરખેજ રોડ) િા.૦૨/૦૨/૧૯ બપોરના ૨/૧૫ વાગ્યાના સયિારે એ.પી.એિ.સી િાર્ે ટ સ્ટેટ બેર્ ઓફ
ઈન્દ્ડીયા સાિે ઉભા હિા ત્યારે એર્ િોટર સાયર્લ ઉપર આવેલ બે પયરૂષ નાસીરખાનના હાથિાંથી રોર્ડ
રૂમપયા ૩,૫૧,૦૦૦/- સાથેની થેલી ખેંચી ઝુટવી લઇ નાસી ગયા હિા. આ અંગેની ફરીયાદ નાસીરખાન
પઠાણે વેજલપયર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગયનાની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી રાજેન્દ્રભાઇ સબયરભાઇ
ચલાવે છે .

આત્મહત્યા :-

સમાચાર યાદી નં.૨૨૪/૧૯

કૃષ્ણનગરાઃ ચેિનાબહેન ડો/ઓ પ્રમવણભાઇ ર્ંજારરયા (રહે.ર્ેર્રય પાર્ક શયર્ન બંગલોઝ પાસે નવા નરોડા)
એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૨/૨/૧૯ ર્લાર્ ૨/૩૦ વાગ્યાના સયિારે પોિાના ઘરે ગળે ફાસો ખાઈ આત્િહત્યા
ર્રી હિી. આ અંગે કૃષ્ણનગર પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી મવજયકયિાર
િારૂમિરાવ ચલાવે છે .

િેજલપરુ ાઃ િાજીદખાન સ/ઓફ અજીજ એહિદખાન પઠાણ (ઉ.વ.૨૯) (રહે.બાગે બયનીયાદ સોસાયટી
એચ.પી.પેટ્રોલપંપ પાછળ ગ્યાસપયર ફિેવાડી) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૨/૨/૧૯ બપોરના ૩/૩૦ થી
સાજના ૫/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના ઘરે છિના હર્
ય િાં દોરી બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આત્િહત્યા ર્રી
હિી. આ અંગે વેજલપયર પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી ડી.બી.લાખણોત્રા
ચલાવે છે .

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