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

તા.૨૧/૦૨/૨૦૧૯ ગરૂુ વાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૩૩૨/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૨૮ ર્ેસ ર્રી, ૨૬ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૪૯ લીટર
દે શી દારૂ, ૧૧૧ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ અને ૧ સ્કૂટર ર્બજે ર્ર્યક હતય. િેિજ જયગાર ધારા હેઠળ ૪ ર્ેસ ર્રી
૯ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૧૮,૬૭૫/- અને જયગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૩૩૩/૧૯

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

છે તરપીંડીની ફરીયાદાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૩૩૪/૧૯

નવરં ગપરુ ાાઃ બંર્ીિભાઇ જયંિીલાલ શાહ (ઉ.વ.૪૪) (રહે.જીવન સ્મ ૃિી સોસાયટી કર્ડક સ વર્લડક સાિે
િીરામ્બીર્ા ચાર રસ્િા પાસે નારણપયરા) એ િા.૨૦/૦૨/૧૯ નારોજ નવરં ગપયરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે
ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે સને-૨૦૧૬ થી આજદીન સયધીના સિયગાળા દરમ્યાન નવરં ગપયરા, ર્ોિસક છ
રસ્િા પાસે ઈશ્વરભયવન ચાર રસ્િા પાસે િોનાર્ક હાઉસિાં આવેલ બંર્ીિભાઇની ઓફીસ ખાિેથી આરોપી
(૧) ગૌરવ હરગોવનદાસ દવે (૨) કહિેશા મવશાલભાઇ દવે (૩) મવશાલ ગૌરવભાઇ દવે (૪) દશકન
ય ફાઇનાન્સની સાિે
ગૌરવભાઇ દવે (૫) અિી ગૌરવભાઇ દવે (િિાિ રહે, પાશ્ર્વ પદ્માવિી ફલેટ મયથટ
વાસણા બસ સ્ટેન્ડ જીવરાજ િહેિા હોસ્પીટલ રોડ વાસણા) એ ભેગા િળી બંર્ીિભાઇને મવશ્વાસિાં લઇ
‘વોટર ર્લીન્ઝ સોર્લર્યશન LLP’ નાિની ર્ંપનીિાં ભાગીદાર બનાવી, િેિાં ફંડ જિા ર્રાવવા િાટે ર્હેિા,
બંર્ીિભાઇએ રૂમપયા ૨,૯૪,૭૫,૭૫૦/- િથા વ્યક્ક્િગિ રીિે રૂમપયા ૭૯,૦૦,૦૦૦/- િળી કયલ રૂમપયા
૩,૭૩,૭૫,૭૫૦/- ફંડ જિા ર્રાવેલ. ત્યારબાદ ર્ંપની પ્રોજેક્ટ અને િેિાં વપરાિા ફંડ અને પ્રોજેક્ટિાંથી
િળિા નફાની િિાિ હર્ીર્િો છુપાવી આપેલ ફંડનો દયરયપયોગ ર્રી િેઓના અંગિ ખાિાઓિાં ટ્રાન્સફર
ર્રી બંર્ીિભાઇ સાથે મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગયનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી એચ.બી.પટેલ
ચલાવે છે .
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ઘરફોડ :-

સમાચાર યાદી નં.૩૩૫/૧૯

સોલા હાઇકોર્ટ ાઃ રાજયભાઇ ભગવાનભાઇ પયરબબયા (રહે.લક્ષ્િણગઢનો ટેર્રો ર્ાચા છાપરાિાં ગયપચયપ
હનયિાન િંકદર પાછળ ઘાટલોડીયા) એ સોલા હાઇર્ોટક પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે
િા.૨૦/૦૨/૧૯ ર્લાર્ ૧૨/૦૦ થી ૧૨/૪૫ વાગ્યા સયધીના સિયગાળા દરમ્યાન પોિાના િર્ાનના
દરવાજાનય ં િાળુ િોડી અજાણી વ્યક્ક્િ ઘરિાં પ્રવેશ ર્રી, િીજોરીિાંથી સોના-ચાંદીના દાગીના અને રોર્ડ
રૂમપયા ૭૦,૦૦૦/- િળી કયલ રૂમપયા ૨,૪૦,૭૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . આ ગયનાની િપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી ડી.આર.ગઢવી ચલાવે છે .

વેજલપરુ ાઃ જાવેદ અફઝલહસ
ય ેન શેખ (રહે.ફસ્ટ ફલોર ઇંડીયન ફલેટ અલીયાશર પાર્ક ટોરેં ટ પાવર પાછળ
જયહાપયરા) એ વેજલપયર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૦/૦૨/૧૯ બપોરના ૨/૩૦ થી
૩/૨૫ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના િર્ાનના દરવાજાની પાસે આવેલ બારીનો ર્ાચ િોડી અજાણી વ્યક્ક્િ
ઘરિાં પ્રવેશ ર્રી િીજોરીિાંથી સોનાના દાગીના કર્િિ રૂમપયા ૫૦,૦૦૦/-અને રોર્ડ રૂમપયા ૪૫,૦૦૦/િળી કયલ રૂમપયા ૯૫,૦૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી
આર.ડી.રોહીિ ચલાવે છે .

અમરાઈવાડીાઃ મવરે ન્ર સોનપાલ રાજ્પયિ (રહે.બીહારીલાલ ચાલી પંડીિજીની ચાલીની બાજયિા રાિનગર
ભીલવાડા અિરાઇવાડી) એ િા.૨૦/૨/૧૯ નારોજ અિરાઇવાડી પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી
છે ર્ે િા.૧૬/૦૨/૧૯ ર્લાર્ ૦૦/૦૦ થી િા.૧૭/૦૨/૧૯ ર્લાર્ ૯/૦૦ વાગ્યા સયધીના સિયગાળા
દરમ્યાન પોિાના િર્ાનના દરવાજાનો નકયચો ખોલી અજાણી વ્યક્ક્િ ઘરિાં પ્રવેશ ર્રી, પિરાની
પેટીિાંથી સોનાની વીટી કર્િિ રૂમપયા ૧૫,૦૦૦/-,ચાંદીની પાયલ કર્િિ રૂમપયા ૬,૦૦૦/- અને રોર્ડ
રૂમપયા ૧૭,૦૦૦/- િથા અગત્યના દસ્િાવેજો િળી કયલ રૂમપયા ૩૮,૦૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઈ ગઇ
છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ડી.આઇ.સોલંર્ી ચલાવે છે .

લર્
ં ુ :-

સમાચાર યાદી નં.૩૩૬/૧૯

સોલા હાઇકોર્ટ ાઃ ભારિીબહેન મવનયભાઇ ટાંર્ (રહે. શ્રીરાિ ર્ોલોની ડબોલી રોડ ગાયત્રી િંકદર પાસે સયરિ)
િા.૨૦/૦૨/૧૯ બપોરના ૨/૧૫ થી સાંજના ૫/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન ચાંદલોડીયા િળાવ પાસે અમયલ
પાલકર સાિેથી પસાર થઇ રહ્યા હિા ત્યારે એર્ િોટર સાયર્લ ઉપર આવેલ (૨૦ થી ૨૫ વર્કના
આશરાના) બે પયરૂર્ ભારિીબહેનના ગળાિાંથી સોનાની ચેઇન પેડલ સાથે કર્િિ રૂમપયા ૫૦,૦૦૦/ખેચી િોડી લઇ નાસી ગયા હિા. આ અંગેની ફરીયાદ ભારિીબહેન ટાંર્ એ સોલા હાઇર્ોટક પોલીસ સ્ટેશન
ખાિે નોધાવી છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એસ.જે.વસાવા ચલાવે છે .

સોલા હાઇકોર્ટ ાઃ રં જનબહેન ભરિમસિંહ ઝાલા (રહે.સોલા ગાિ ટેર્રાવાળો વાસ સોલા) િા.૨૦/૦૨/૧૯
બપોરના ૩/૩૦ વાગ્યાના સયિારે સાગર સંગીિ ર્ોમ્્લેક્ષથી િંગલકદપ પાટી ્લોટ િરફ જિા રસ્િા
ઉપરથી પસાર થઇ રહ્યા હિા ત્યારે એર્ િોટર સાયર્લ ઉપર આવેલ (૨૦ થી ૨૫ વર્કના આશરાના) બે
પયરૂર્ રં જનબહેનના ગળાિાંથી સોનાની ચેઇન કર્િિ રૂમપયા ૨૮,૦૦૦/- ખેચી િોડી લઇ નાસી ગયા
હિા. આ અંગેની ફરીયાદ રં જનબહેન ઝાલાએ સોલા હાઇર્ોટક પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગયનાની
િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ડી.આર.ગઢવી ચલાવે છે .
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એલીસબ્રીજાઃ જયંમિલાલ અિરિભાઇ બર્લલય (ઉ.વ.૭૦) (રહે. િેજ ર્ોમ્પલેક્ષ મિઠ્ઠાખળી છ રસ્િા િેડીસીન
હોસ્પીટલની બાજયિા નવરં ગપયરા) િા.૧૯/૦૨/૧૯ રાિના ૮/૩૦ વાગ્યાના સયિારે િાદલપયર ગરનાળાથી
ર્લગી ચાર રસ્િા િરફ એક્ટીવા ચલાવી પત્ની લલીિાબેનને સાથે પસાર થઇ રહ્યા હિા દરમ્યાન િોટર
સાયર્લ ઉપર આવેલ (૨૫ થી ૩૦ વર્કના આશરાનો) એર્ પયરૂર્ લલીિાબહેનના ગળાિાંથી સોનાની બે
ચેઇન કર્િિ રૂમપયા ૧,૨૦,૦૦૦/- ખેચી િોડી લઇ નાસી ગયો હિો. આ અંગેની ફરીયાદ જયંમિલાલ
બર્લલયએ એલીસબ્રીજ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એ.પી.જેબલીયા
ચલાવે છે .

ટ્રેઈનની અડફેર્ે મ ૃત્ુાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૩૩૭/૧૯

સાબરમતીાઃ ર્િલભાઇ નટવરલાલ પટેલ (ઉ.વ.૫૫) (રહે. અદાની પયષ્પ ફ્લેટ ત્રાગડ) િા.૨૦/૨/૧૯
સાજના ૫/૧૫ વાગ્યાના સયિારે ત્રાગડ ફાટર્ પાસે ર્ી.િી થાંભલા નંબર ૭૭૩/૧ થી ૭૭૩/૩ વચ્ચે ટ્રેઈનની
અડફેટે આવી જિા ગંભીર ઈજાઓ થિા િેિનય ં મ ૃત્ર્ય મનપજર્ય ં હતય. આ અંગે સાબરિિી પોલીસે અર્સ્િાિ
િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી રિણજી રાિાજી ચલાવે છે .

આતમહતયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૩૩૮/૧૯

નરોડાાઃ ખયિાનમસિંહ ભયપિમસિંહ પરિાર (ઉ.વ.૨૩) (રહે. નરોડા ગાિ દરબારવાસ જૈન દે રાસર સાિે
નરોડા) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૨૦/૨/૧૯ ર્લાર્ ૧૦/૨૦ વાગ્યાના સયિારે પોિાના ઘરે છિના હર્
ય િાં
્લાસ્ટીર્ની દોરી બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે નરોડા પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ
નોધી આ અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી યોગેશભાઇ નારાયણભાઇ ચલાવે છે .

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