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

તા.૦૭/૦૨/૨૦૧૯ ગરૂુ વાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૪૪/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૪૪ ર્ેસ ર્રી, ૪૯ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૮૮ લીટર
દે શી દારૂ, ૬૦૭ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૨૪ બબયર ટીન, ૨ ર્ાર અને ૧ સ્કુટર ર્બજે ર્ર્ુક હતુ. િેિજ
જુગારધારા હેઠળ ૩ ર્ેસ ર્રી, ૭ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૧૧,૯૭૦/- અને જુગારના સાધનો
ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૪૫/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૧૭ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી.૯૩ મુજબ ૮ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૬
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

વવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :-

સમાચાર યાદી નં.૨૪૬/૧૯

માધવપરુ ાાઃ દદપર્ બનવારીલાલ પાન્ડે (ઉ.વ.૫૫) (રહે. પંચગીની રે સીડન્સી ન્ર્ુ નરોડા પાર્શ્કનાથ
ટાઉનશીપ રોડ કૃષ્ણનગર નરોડા) દદપર્ પાન્ડે ર્ણાકવિી રે લ લોજીસ્ટીર્ ઇ/૭-સીટી સેન્ટર ઇદગાહ સર્ક લ
ખાિે ટ્રાન્સ્પોટક બ્રોર્રનો ધંધો ર્રિા હોય િા.૩/૨/૧૯ સાજના ૭/૦૦ થી િા.૬/૨/૧૯ બપોરના ૩/૦૦
વાગ્યા સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન આરોપી મવજયકુિારે દદપર્ભાઈને ફોન ર્રી મવર્શ્ાસિાં લઇ િેિના
ખાિાિાંથી રૂમપયા ૬૦,૦૦૦/- ટ્રર્ ભાડા પેટે પોિાના ખાિાિાં જિા ર્રાવડાવી િે િેળવી લઇ ફોન બંધ
ર્રી રૂમપયા ૨,૦૦,૦૦૦ જિા ર્રવાની િાગણી ર્રી દદપર્ પાન્ડે સાથે મવર્શ્ાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી
હિી. આ અંગે દદપર્ પાન્ડેએ િાધવપુરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ
પો.સ.ઈ.શ્રી જે.ડી.બારોટ ચલાવે છે .

ચોરીાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૪૭/૧૯

ગાયકવાડ હવેલીાઃ આસીફભાઈ હર્ીમુદીન ઝાબુઆવાલા (રહે. ફીરદોષ ફ્લેટ બી.એિ.સી. બેંર્ સાિે
ખાનપુર) એ ગાયર્વાડ હવેલી પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૫/૨/૧૯ સાજના ૫/૩૦
વાગ્યાના સુિારે જિાલપુર એ.પી.એિ.સી.િાર્ે ટ સારથી એગ્રો ર્ોપોરે શન દુર્ાન નંબર-૨૧ ખાિે
ખેિીવાડીના સાધનો ખરદી ર્રવા િાટે આવેલ બે પુરૂષ આસીફભાઈની નજર ચુર્વી દુર્ાનની અંદર ર્ેસ
ર્ાઉન્ટરની નીચેથી રોર્ડ રૂમપયા આશરે ૭૦,૦૦૦/- સાથેન ુ પસક ચોરી ર્રી લઇ જિા રહ્યા હિા. આ
ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ બી.એ.ચાવડા ચલાવે છે .
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લટ
ં ુ ની ફરીયાદાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૪૮/૧૯

સોલા હાઇકોટટ ાઃ મવિળાબહેન વા/ઓ ખુબચંદભાઈ પંડયા (ઉ.વ.૪૬)(રહે.રોયલ એલીગન્સ બંગ્લોઝ
એચ.એલ.પટેલ બંગ્લાની બાજુિાં સુપર સીટી ન્ર્ુ ટી.પી.રોડ ભાડજ) એ સોલા હાઇર્ોટક પોલીસ સ્ટેશન
ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૦૫/૦૨/૧૯ ર્લાર્ ૫/૩૦ વાગ્યાના સુિારે પોિાના િર્ાનના દરવાજાની
પાસેની બારી ખોલી બારીિાંથી હાથ નાખી દરવાજાનુ િાળુર્ ખોલી બે પુરૂષો ઘરિાં પ્રવેશ ર્રી એર્
પુરૂષે મવિળાબહેનનુ ં િોઢુ દબાવી રાખી, િાથાિાં ઇજા ર્રી બીજા પુરૂષે લાર્ડાના ર્બાટિાંથી રોર્ડ રૂમપયા
૧૫,૦૦૦/- અને પસકિાંથી રોર્ડ રૂમપયા ૮,૦૦૦/- િળી કુલ રૂમપયા ૨૩,૦૦૦/- િિાની લુટં ર્રી નાસી
ગયા હિા. આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એિ.જે.હણ
ુ ચલાવે છે .

સરદારનગરાઃ પોપટલાલ રૂપચંદભાઇ ચાવડા (ઉ.વ.૬૪) (રહે. ડી વોડક

કુબેરનગર સરદારનગર)

િા.૫/૨/૧૯ રાિના ૯/૦૦ વાગ્યાના સુિારે કુબેરનગર સિરાિ િાર્ે ટની ગલી નજીર્થી પત્ની
જિનાબહેન સાથે ચાલિા પસાર થઈ રહ્યા હિા ત્યારે એર્ િોટર સાયર્લ ઉપર આવેલ બે પુરૂષ
પોપટલાલ ચાવડાના પત્ની જિનાબહેનના ગળાિાંથી સોનાની ચેઈન દર્િિ રૂમપયા ૫૦,૦૦૦/- ખેચી
િોડી લુટં ર્રી લઈ નાસી ગયા હિા. આ અંગેની ફરીયાદ પોપટલાલ ચાવડાએ સરદારનગર પોલીસ
સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી જે.સી.શેખ ચલાવે છે .

વાહન અકસ્માતમાં મત્ાઃુ -

સમાચાર યાદી નં.૨૪૯/૧૯

“કે” ટ્રાફીક પોલીસ સ્ટેશનાઃ શાહનવાઝ મુસ્િાર્હશ
ુ ેન શેખ (રહે. અલબદર પાર્ક ટેનાિેન્ટ સદાની ધાબી
ર્ેનાલ પાસે વટવા) એ “ર્ે” ટ્રાફીર્ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૦૬/૦૨/૧૯ બપોરના
૩/૩૦ વાગ્યાના સુિારે શાહનવાઝ શેખ અને િેિનો નાનો ભાઈ શાહવલી શેખ (ઉ.વ.૨૮) નારોલ વટવા
રોડ હન્ુ ડાઈ શો રૂિ નજીર્થી િોટર સાયર્લ ચલાવી પસાર થઈ રહ્યા હિા ત્યારે અજાણ્યા િોટર સાયર્લના
ચાલર્ે િોટર સાયર્લ પુરઝડપે અને બેદરર્ારીથી ચલાવી ટક્કર િારિા શાહવલી શેખને ગંભીર ઈજાઓ
થિા સારવાર િાટે એલ.જી.હોસ્પીટલિાં દાખલ ર્રવાિાં આવ્યા હિા. જયાં સારવાર દરમ્યાન
િા.૭/૨/૧૯ ર્લાર્ ૨/૨૫ વાગે િેિનુ ં મ ૃત્ર્ુ મનપજર્ુ ં હતુ. આ ગુનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી જી.જે.રાઓલ
ચલાવે છે .

આતમહતયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૫૦/૧૯

ઇસનપરુ ાઃ ર્ંકુબહેન વા/ઓ રિેશભાઇ (ઉ.વ.૫૦) (રહે.મનલગીરીના છાપરાં દશાિાના િંદદર પાસે ચંડોળા
િળાવ ઇસનપુર) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૫/૨/૧૯ રાિના ૮/૩૦ વાગ્યાના સુિારે પોિાના ઘરે
લાર્ડાની વળી સાથે પ્લાસ્ટીર્ની પાટી બાંધી ગળે ફાસો ખાઇ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે ઇસનપુર
પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ર્ે.એિ.ચાવડા ચલાવે છે .

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