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

ુ વાર
તા.૦૮/૦૨/૨૦૧૯ શક્ર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૫૨/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૪૨ ર્ેસ ર્રી, ૪૫ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૪૭૨ લીટર
દે શી દારૂ, ૮૧ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૦૬ બબયર ટીન અને ૦૨ રીક્ષા ર્બજે ર્ર્યક હતય. િેિજ જયગારધારા
હેઠળ ૦૪ ર્ેસ ર્રી, ૨૯ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૬૯,૯૫૦/- અને જયગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક
હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૫૩/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મયજબ કયલ
૧૩૫ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી.૯૩ મયજબ ૦૩ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૦૧
વ્યક્ક્િની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

વવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :-

સમાચાર યાદી નં.૨૫૪/૧૯

મેઘાણીનગર : સબચનભાઇ કર્શનભાઇ પટણી (ઉ.વ.૧૯)(રહે.ગય.હા.બોડક છે લ્લા બસ સ્ટેન્ડ િેઘાણીનગર)
એ િેઘાણીનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૦૭/૦૨/૧૯ બપોરના ૨/૦૦ વાગ્યાના
સયિારે િેઘાણીનગર િીના બજાર ખાિે સબચનભાઇ ખરીદી ર્રવા ગયેલ હિા દરમ્યાન એર્ ઇસિ (૨૫
વર્કના આશરાનો) એક્ટીવા લઇને આવેલ. જેણે સબચનભાઇ ને એર્ લાખ રૂપીયાનય ં બંડલ બિાવી, પચાસ
હજાર રૂમપયા આપવાની લાલચ આપી, એક્ટીવા ઉપર બેસાડી પયજા હોસ્પીટલ િરફ લઇ જઇ, સબચનભાઇને
મવશ્વાસિા લઇ િેિની ચાંદીની લર્ી કર્િંિિ રૂમપયા ૩,૦૦૦/-, સોનાની ડોડી કર્િંિિ રૂમપયા ૪,૦૦૦/િથા િોબાઇલ ફોન કર્િંિિ રૂમપયા ૫,૦૦૦/- િળી કયલ રૂમપયા ૧૨,૦૦૦/- ની િિા િેળવી લઇ, રૂિાલિા
પૈસા છે િેિ ર્હી નાસી જઇ, રૂિાલિાં ર્ાળા ર્વરિા ત્રણ ડાયરી આપી સબચનભાઇ સાથે મવશ્વાસઘાિ
અને છે િરમપિંડી ર્રી છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ર્ય.જી.ઠાર્ોર ચલાવે છે .
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ુ ગર : ડો.અિીિભાઇ પ્રમવણકયિાર નાયર્ (ઉ.વ.૩૮)(રહે.અિી ક્લીનીર્ બ્લોર્ નંબર-૬૫૯ ગયજરાિ
બાપન
હાઉમસિંગ બોડક ૧૩૭ ના બસ સ્ટેન્ડ પાસે બાપયનગર) એ િા.૦૭/૦૨/૨૦૧૯ ના રોજ બાપયનગર પોલીસ
સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િે/૨૦૧૮ થી િા.૧૬/૦૭/૨૦૧૮ સયધીના સિયગાળા દરમ્યાન
ડૉ.અિીિભાઇની પત્ની ડો.િીનાક્ષીબહેન અિીિભાઇ નાયર્ (રહે.બ્લોર્.નં. ૫૪૯/૩૪૦૪ ગયજરાિ
હાઉમસિંગ બોડક બાપયનગર) એ અિીિભાઇ ને એર્ જયની સ્વીફ્ટ ર્ાર ખરીદવા િાટે લોનની જરૂર હોઇ,
પમિ-પત્ત્ન ના સંર્ક્ય િ દસ્િાવેજ જિા ર્રાવી લોન ર્રે લ. જે લોનના હપ્િા અિીિભાઇએ ચયર્વેલ હિા
બાદિા ઉપરોક્િ ગાડી અિીિભાઇ વેચી દે વા િાંગિા હોઇ R.T.O િાં આ ગાડી પત્ત્નના નાિે રજીસ્ટેશન
હોઈ, આ ગાડી વેચવા િાટે T.T.O ફોિકિા પત્ની ની સહી લેવા સારૂ અિીિભાઇએ પત્ત્ન િીનાક્ષીબહેન
ને રોર્ડ રૂમપયા ૧,૨૫,૦૦૦/- આપ્યા હોવા છિા, ગાડી ર્ોઈના નાિે ટ્રાન્સફર ન ર્રવાની વાંધા અરજી
આપી, ડૉ.અિીિભાઇ સાથે મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીડી ર્રી છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
એસ.આર.રાઠોડ ચલાવે છે .

ઘરફોડ :-

સમાચાર યાદી નં.૨૫૫/૧૯

સોલા હાઈકોર્ટ ાઃ િનોજભાઈ ર્ાંિીભાઈ પટેલ (રહે. આયકવ ંદ ફલેટ રત્નિ બંગ્લોઝ સાિે પાણીની ટાર્ી
વાળી ગલીિાં સાયન્સ સીટી રોડ સોલા) એ િા.૫/૨/૧૯ નારોજ સોલા હાઈર્ોટક પોલીસ સ્ટેશન ખાિે
ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૧/૨/૧૯ સવારના ૯/૦૦ થી િા.૨/૨/૧૯ સવારના ૯/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન
પોિાના િર્ાનિાં અજાણી વ્યક્ક્િ પ્રવેશ ર્રી, ર્બાટિાંથી રોર્ડ રૂમપયા ૫,૦૦,૦૦૦/- ચોરી ર્રી લઈ
ગઈ છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એિ.જે.હણ
ય ચલાવે છે .
ુ : હરે શભાઇ બાબયલાલ િોદી (રહે,શ્યાિ સયદર
વસ્ત્રાપર
ં
રો હાઉસ િાનવ િંકદર ની પાછળ િેિનગર) એ
વસ્ત્રાપયર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૦૬/૦૨/૧૯ રાિના ૯/૩૦ થી િા.૦૭/૦૨/૧૯
સવારના ૭/૦૦ વાગ્યા સયધીના સિયગાળા દરમ્યાન ગયરૂકયળ રોડ ખાિે આવેલ શ્રીજી ર્ોમ્પ્લેક્ષિા દયર્ાન
નંબર-૧૧ “હરે શ દયધીયા” નાિની દયર્ાનનય ં શટર િોડી, અજાણી વ્યક્ક્િ અંદર પ્રવેશ ર્રી, દયર્ાનિાંથી કયલ
રોર્ડ રૂમપયા ૨૨,૩૭૫/-ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે .આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી વી.ર્ે.િર્વાણા ચલાવે છે .
સરખેજ

: જયેશભાઈ વ્રજલાલ િોદી (રહે.ર્ાશી પારે ખ ફલેટ પંચશીલ ઉસ્િાનપયરા નારણપયરા) એ

િા.૭/૨/૧૯ નારોજ સરખેજ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૦૫/૦૨/૧૯ સાંજના ૬/૦૦
થી િા.૦૬/૦૨/૧૯ ર્લાર્ ૯/૦૦ સયધીના સિયગાળા દરમ્યાન સરખેજ-સાણંદ શાંમિપયરા રોડ િહારાજા
એસ્ટેટ “વજયભાઈ એંન્ડ સન્સ” નાિની િશીનરી સ્પેરપાટક સક ની હોલસેલની દયર્ાનના શટરનય ં લોર્ િોડી,
અજાણી વ્યક્ક્િ દયર્ાનિાં પ્રવેશ ર્રી, િશીનરી િથા હાડક વેરના સાધનો િથા િટીરીયલ િળી કયલ રૂમપયા
૩,૨૪,૬૫૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઈ ગઈ છે .આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી એન.પી.સોનારા ચલાવે છે .
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નરોડા : ઉિાશંર્રલાલ રાિજનિલાલ શ્રીવાસ્િવ (રહે.ગાયત્રી ગ્રીન ફ્લેટ રાધવ બંગલોઝ પાછળ મવઠ્ઠલ
પ્લાઝા ની પાછળ હંસપયરા નરોડા) એ નરોડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૦૬/૦૨/૧૯
ના ર્લાર્ ૩/૨૫ થી ૫/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના િર્ાનના દરવાજાનય ં િાળુ િોડી, અજાણી વ્યક્ક્િ
ઘરિાં પ્રવેશ ર્રી, બેડરૂિના લાર્ડાના ર્બાટિાંથી સોના-ચાંદીના દાગીના િથા રોર્ડ રૂપીયા અને અન્ય
ચીજવસ્તયઓ િળી

કયલ રૂમપયા ૧,૩૨,૮૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . આ ગયનાની િપાસ

પો.સ.ઇ.શ્રી પી.વી.સોલંર્ી ચલાવે છે .

સોનાની કં ઠી ખેંચી તોડી લઇ ગયા :-

સમાચાર યાદી નં.૨૫૬/૧૯

ઘાર્લોડીયા : ઉર્ાબહેન જયિંિભાઇ શાહ (ઉ.વ.૫૮)(રહે.સ્વામિશરણ ફલેટ રાિવાડી બસ સ્ટેન્ડની
બાજયિાં ઇસનપયર) એ િા.૭/૨/૧૯ નારોજ ઘાટલોડીયા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે
િા.૦૩/૦૨/૨૦૧૯ બપોરના ૪/૪૫ વાગ્યાના સયિારે નારણપયરા િંગલમયિી એપાટક િેન્ટ ના ગેટ નંબર.૧
આગળથી ઉર્ાબહેન િેિના પયત્ર સાથે એક્ટીવા ઉપર પસાર થિા હિા દરમ્યાન એર્ િોટર સાયર્લ
ઉપર આવેલ બે પયરૂર્ ઉર્ાબહેન ના ગળાિાંથી સોનાની ર્ંઠી કર્િંિિ રૂમપયા ૩૦,૦૦૦/- િિાની ખેંચી
િોડી લઈ નાસી ગયા હિા આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એિ.એન.પરિાર ચલાવે છે .

આત્મહત્યાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૫૭/૧૯

ઘાર્લોડીયાાઃ િોહનભાઇ ભગીરથભાઇ રજવાણીયા (ઉ.વ.૬૫) (રહે. ર્દિ ટેનાિેન્ટ ઘાટલોડીયા) એ
બીિારીથી ર્ંટાળી િા.૫/૨/૧૯ રાિના સિયે પોિાના ઘરે ઝેરી પ્રવાહી પી લીધય હતય. સારવાર િાટે
િેિને ઝાયડસ હોસ્પીટલિાં દાખલ ર્રવાિાં આવ્યા હિા. જયાં સારવાર દરમ્યાન િા.૭/૨/૧૯ ર્લાર્
૧૦/૩૦ વાગે િેિનય ં મત્ર્ય મનપજર્ય ં હતય. આ અંગે ઘાટલોડીયા પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની
િપાસ હે.ર્ો.શ્રી રાજેન્રમસહ અભેમસહ ચલાવે છે .

ુ ગરાઃ રજનીર્ાંિ િનયપ્રસાદ દવે (ઉ.વ.૪૨) (રહે. વીરાભગિની ચાલી અન્નપયણાક િંકદર સાિે
બાપન
બાપયનગર) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૭/૨/૧૯ સાંજના ૬/૩૦ વાગ્યાના સયિારે પોિાના ઘરે છિિાં
લોખંડની પાઈપ સાથે ર્પડાની પાટી બાંધી ગળે ફાંસો ખાઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે બાપયનગર
પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી બી.ડી.રાઠોડ ચલાવે છે .

ઓઢવાઃ રોકહિ હરગોમવિંદભાઇ ગયપ્િા (ઉ.વ.૨૭) (રહે. સિીરનગર િહેશ્વરી મવભાગ-૨ િક્ષશીલા સ્કયલ
રોડ ઓઢવ) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૭/૨/૧૯ બપોરના ૨/૪૦ વાગ્યાના સયિારે પોિાના ઘરે છિના
હર્
ય િાં દોરી બાંધી ગળે ફાંસો ખાઇ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે ઓઢવ પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી
આ અંગેની િપાસ િ.સ.ઇ.શ્રી રાહલ
ય ભાઇ ચેિનભાઇ ચલાવે છે .

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