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

ુ વાર
તા.૨૦/૦૨/૨૦૧૯ બધ
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૩૨૪/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૨૪ ર્ેસ ર્રી, ૨૪ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૧૫૯ લીટર
દે શી દારૂ, ૨૩ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૧૯૨ ક્વૉટર ઇંગ્લીશ દારૂ, ૨૪ બીયરટીન, ૧ સ્કૂટર અને ૧ રરક્ષા
ર્બજે ર્રી હિી. િેિજ જુગાર ધારા હેઠળ ૦૨ ર્ેસ ર્રી ૦૯ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૩૭,૦૯૦/અને જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૩૨૫/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૯૭ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૦૫ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૦૨
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

છે તરપીંડીની ફરીયાદાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૩૨૬/૧૯

વસ્ત્રાપરુ ાઃ મવનોદભાઇ રદવાર્રણ (રહે. આઇ.આઇ.એિ. ઓલ્ડ ર્ેમ્પસ અંઘજન િંડળની બાજુિા વસ્ત્રાપુર)
એ વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૧૯/૨/૧૯ સવારના ૧૦/૩૦ વાગ્યાના
સુિારે વસ્ત્રાપુર િળાવ

શરહદ ચોર્ એસ.બી.આઇ. બેંર્ના એ.ટી.એિ.ખાિે બે અજાણ્યા પુરૂષોએ

મવનોદભાઈને મવશ્વાસિાં લઇ, મવનોદભાઈ પાસેન ુ િેિની સાસુન ુ એ.ટી.એિ.ર્ાડક લઇ યુક્ક્િ-પ્રયુક્ક્િ ર્રી
મવનોદભાઈને બીજુ એ.ટી.એિ.ર્ાડક આપી, એ.ટી.એિ.ર્ાડક િાંથી રૂમપયા ૩૯,૦૦૦/- ઉપાડી લઇ
મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીડી ર્રી હિી. આ ગુનાની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી કુશવંિમસિંહ સબુરમસિંહ ચલાવે છે .

કાગડાપીઠાઃ િનોજભાઈ રિેશચંન્દ્ર ગુપ્િા (રહે.એપલ ગુડવીલા સુરભવાટીર્ા પાસે બોપલ) એ
િા.૧૯/૨/૧૯ નારોજ ર્ાગડાપીઠ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે સને ૨૦૧૮ થી આજદીન
સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન આરોપી (૧) રદલીપભાઈ દોલિરાિ મુજાકની (૨) ગીરીશ ઉફે સોનુ
દોલિરાિ મુજાકની (૩) મુર્ેશભાઈ દોલિરાિ મુજાકની (ઓફીસ: ર્નૈયા ચેમ્બચક ઠક્કરબાપાનગર
બાપુનગર) (રહે.પાવકિીનગર રહન્દ્દી સ્કુલ પાસે ઠક્કરબાપાનગર) એ ભેગાિળી નુિન ક્લોથ િાર્ે ટ- ન્દ્યુ
ક્લોથ િાર્ે ટ ખાિે િનોજભાઈ ગુપ્િા પાસેથી ર્ાપડ રર્િિ રૂમપયા ૨૫,૦૬,૫૨૯/- ખરીદી ર્રી નાણા
નહી આપી મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી એસ.એસ.િોદી ચલાવે છે .
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ુ રાત યનુ નવનસિટીાઃ બીરજુભાઇ અતુલભાઇ જાદવાણી (રહે. સુરર્િી ગાડક ન ફ્લેટ એચ.બી.ર્ાપડીયા
ગજ
સ્કુલની બાજુિાં રાિદે વનગર સેટેલાઇટ) એ િા.૧૯/૨/૧૯ નારોજ ગુજરાિ યુમનવમસિટી પોલીસ સ્ટેશન
ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૧૦/૩/૧૮ થી આજદીન સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન આરોપી (૧)
પોપટભાઇ નગાભાઇ ભરવાડ (૨) સુરેશભાઇ પોપટભાઇ ભરવાડ (૩) મવજયભાઇ પોપટભાઇ ભરવાડ
(ત્રણેય રહે. ગાિ-િારાપુર િા-િારાપુર જી-આણંદ અને (૪) િોગાભાઇ રુખાભાઇ ભરવાડ (રહે.
ગાયત્રીનગર, લાલબાગની બાજુિાં ખંભાિ િા-ખંભાિ જી-આણંદ) એ ભેગા િળી નવરં ગપુરા દુર્ાન
ગુલબાઇ ટેર્રા જાહનવી રે સ્ટોરં ન્દ્ટની સાિે સ્ર્ાયલોન ટાવરિા દુર્ાન નં-૨ પરિાર ધ ટેલર શોપ ખાિેથી
લોનના ર્ાિે સાક્ષી િરીર્ે સહીઓ ર્રી કુલ રૂમપયા ૩,૧૮,૦૦,૦૦૦/- લોન િેળવી બાર્ીની કુલ રૂમપયા
૧,૮૨,૦૦,૦૦૦/- નહી ભરી ર્ંપની સાથે મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી
એચ.બી.પટેલ ચલાવે છે .

લટ
ં ુ :-

સમાચાર યાદી નં.૩૨૭/૧૯

શહેરકોટડાાઃ રદનેશચંર રિણલાલ ખલાસ (ઉ.વ.૬૪) (રહે. મ્યુનીસીપલ ર્ોઠા સાિે દાસ ખિણ પાસે ગોળ
લીિડા ખિાસા) િા.૧૮/૨/૧૯ રાિના ૧૦/૧૫ વાગ્યાના સુિારે પત્ની સાથે સરસપુર સુિેલ ૧૦
બીલ્ડીંગ પાસે રાિકુિાર િીલનાં ર્ંપાઉંડ નજીર્થી એક્ટીવા ચલાવી પસાર થઈ રહ્યા હિા ત્યારે િોટર
સાયર્લ ઉપર આવેલ એર્ પુરૂષ રદનેશચંરના પત્નીના ગળાિાંથી સોનાની ચેઈન નંગ-૨ રર્િિ રૂમપયા
૪૫,૦૦૦/- ખેચી િોડી લઈ નાસી ગયો હિો. આ અંગેની ફરીયાદ રદનેશચંર ખલાસે શહેરર્ોટડા પોલીસ
સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એસ.એસ.પરિાર ચલાવે છે .

સરદારનગરાઃ િોરહિકુિાર અમનલભાઇ બાબાની (ઉ.વ.૧૯) (રહે.આર ગ્રીન ફ્લેટ આઇ.ટી.આઇ. પાછળ
કુબેરનગર સરદારનગર) િા.૧૮/૨/૧૯ રાિના ૯/૦૦ વાગ્યાના સુિારે કુબેરનગર સી વોડક પાણીની
ટાંર્ી પાછળથી પસાર થઈ રહ્યા હિા ત્યારે એર્ િોટર સાયર્લ ઉપર આવેલ બે પુરૂષ િોહીિકુિારના
ગળાિાંથી સોનાની ચેઈન રર્િિ રૂમપયા ૩૦,૦૦૦/- ખેચી િોડી લઈ નાસી ગયા હિા. આ અંગેની
ફરીયાદ િોરહિકુિારે સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી જે.ર્ે
બ્રહ્મભટ્ટ ચલાવે છે .

ઘરફોડ :-

સમાચાર યાદી નં.૩૨૮/૧૯

શહેરકોટડાાઃ અશોર્ભાઇ ભગુભાઇ પટેલ (રહે. સ્વાિી બંગ્લોઝ મસન્દ્ધુભવન રોડ બોડર્દે વ) એ
િા.૧૯/૨/૧૯ નારોજ શહેરર્ોટડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૧૩/૨/૧૯ સાંજના
૭/૦૦ થી િા.૧૮/૨/૧૯ બપોરના ૧૨/૦૦ વાગ્યા સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન અિદુપુરા સફલ-૪
દુર્ાન નં-ડી/૨૯ ખાિે આવેલ ગોડાઉનનુ િાળુ ડુપ્લીર્ેટ ચાવીથી ખોલી ગોડાઉનિાંથી િેલના જથ્થાિાથી
પોસ્ટલાઇન સીંગિેલના ૧૫ લીટરના ૩૯ નંગ ડબ્બા રર્િિ રૂમપયા ૬૦,૬૪૫/-, િસ્િોલા સરસીયુ િેલના
૫ લીટરના ૨૪ નંગ રર્િિ રૂમપયા ૧૨,૩૬૦/-, િસ્િોલા સરસીયુ િેલના ૧ લીટરના ૬૧૨ નંગ રર્િિ
રૂમપયા ૬૩,૦૩૬/-, િસ્િોલા સરસીયુ િેલના ૫૦૦ િીલી લીટરના ૭૬૮ નંગ રર્િિ રૂમપયા ૪૧,૪૭૨/, િસ્િોલા સરસીયુ િેલના ૨૦૦ િીલી લીટરના ૩૦૦ નંગ રર્િિ રૂમપયા ૮૪૦૦/- િળી કુલ રર્િિ
રૂમપયા ૧,૮૫,૯૧૩/- િિાની ચોરી ર્રી લઇ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એિ.આઇ.ચૌધરી
ચલાવે છે .
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ખાડીયાાઃ ધ્રુવ ઉપેન્દ્રભાઇ ર્ીરી (રહે.ભદવા પોળ ધોડાગાડીના ડેલા સાિે રાયપુર) એ ખાડીયા પોલીસ
સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૧૮/૦૨/૧૯ રાિના ૧૧/૦૦ થી િા.૧૯/૦૨/૧૯ ર્લાર્ ૫/૦૦
વાગ્યા સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન પોિાના િર્ાનના દરવાજાની જાળી ખોલી અજાણી વ્યક્ક્િ ઘરિાં
પ્રવેશ ર્રી જરૂરી દસ્િાવેઝ િેિજ િોબાઈલ ફોન નંગ-૩ રર્િિ રૂમપયા ૩૫,૦૦૦/- અને રોર્ડ રૂમપયા
૮૦૦૦/- િળી કુલ રૂમપયા ૪૩,૦૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઇ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
એલ.એ.ભરગા ચલાવે છે .

વાહન ચોરીાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૩૨૯/૧૯

સોલા હાઈકોટટ ાઃ મવજયભાઈ રિમસિંગભાઈ પુરોહીિ (રહે. મવભાગ-૧ પારસનગર નારાયણપુરા) એ
િા.૧૭/૨/૧૯ રાિના ૯/૦૦ વાગે ઘાટલોડીયા શયોના પુષ્પ ફલેટ જનિાનગર રે લ્વે ક્રોસીંગની બાજુિા
પોિાની બોલેરો ગાડી નંબર જીજે ૦૧ બીવાય ૭૬૦૦ રર્િિ રૂમપયા ૨,૦૦,૦૦૦/- પાર્ક ર્રી હિી. જેની
ચોરી િા.૧૮/૨/૧૯ રાિના ૨/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન થઈ હિી. આ અંગેની ફરીયાદ મવજયભાઈ પુરોરહિે
સોલા હાઈર્ોટક પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે .આ ગુનાની િપાસ પોસઈ.શ્રી બી.એિ.પરિાર ચલાવે છે .

આત્મહત્યાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૩૩૦/૧૯

નારોલાઃ રાધીર્ાબહેન વા/ઓ રાિકુિાર અનુરાગી (ઉ.વ.૨૧) (રહે.જયોમિનગર અંબુજા ફેર્ટરી સાિે
ુ ી બંગ્લોઝ પાછળ નારોલ) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૧૯/૨/૧૯ બપોરના ૪/૩૦ વાગ્યાના સુિારે
ધિકભિ
પોિાના ઘરે રસોડાિાં લોખંડની એંગલ સાથે સાડી બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે
નારોલ પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી જે.બી.રાઠોડ ચલાવે છે .

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