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

ુ વાર
તા.૨૨/૦૨/૨૦૧૯ શક્ર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૩૪૦/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૨૬ ર્ેસ ર્રી, ૨૬ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૪૧ લીટર
દે શી દારૂ અને ૦૩ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ ર્બજે ર્યો હિો. િેિજ જુગાર ધારા હેઠળ ૦૧ ર્ેસ ર્રી ૦૧
વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૭૪૦/- અને જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૩૪૧/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૨૦ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૦૨ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૦૪
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

છે તરપીંડીની ફરીયાદાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૩૪૨/૧૯

ઓઢવ : વૈભવભાઇ પ્રમવણચંન્દ્ર શાહ (ઉ.વ.૩૮)(રહે. સુિગ
ં લિ ફલેટ એચ.ડી.એફ.સી.બેંર્ પાસેની ગલીિાં
િીઠાખળી છ રસ્િા પાસે નવરં ગપુરા) એ િા.૨૧/૦૨/૨૦૧૯ ના રોજ ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે
ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે સપ્ટેમ્બર/૨૦૧૫ થી સપ્ટેમ્બર/૨૦૧૮ સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન િથા
િા.૨૦/૦૨/૨૦૧૯ ના ર્લાર્ ૧૦/૦૦ થી ર્લાર્ ૧૦/૩૦ દરમ્યાન આરોપી (૧) સંજય હરીપ્રસાદ
અગ્રવાલ (૨) અશોર્ હરીપ્રસાદ અગ્રવાલ અને (૩) આદદત્ય સંજય અગ્રવાલ (રહે. સફલ રે સીડન્દ્સી ત્રીજો
િાળ ડી-િાટક સુપર િાર્ે ટ પાસે સેટેલાઇટ)(જે િિાિ શ્રીબાલજી ટેક્ષ ફેબ, શ્રી મવનાયર્ ટેક્ષ ફેબ ના
સંચાલર્ો) એ ભેગાિળી ઓઢવ જી.આઇ.ડી.સી.ખાિે આવેલ ઇર્વીનોક્ષ ઇમ્પેક્ષ નાિની વૈભવભાઇની
પેઢીિાંથી િેઓની મવનાયર્ ટેક્ષ ફેબ િથા શ્રીજી ટેક્ષ ફેબ ર્ંપની િાટે લઇ ગયેલ કુલ ૨૭ ટન ૫૬૦
દર્.ગ્રા. “રીએર્ટીવ ડાઇસ” ર્ાપડિાં વપરાિા રં ગ રસાયણનો િાલસાિાન કુલ દર્િંિિ રૂમપયા
૧,૨૦,૭૮,૧૩૦/- નહી ચુર્વી, વૈભવભાઇ સાથે મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ
પો.ઇ.શ્રી આર.જી.જાડેજા ચલાવે છે .

ઘરફોડ :-

સમાચાર યાદી નં.૩૪૩/૧૯

શાહીબાગ : રિેશચંર િાંગીલાલ જૈન (ઉ.વ.૫૭)(રહે. સુજાિા ફ્લેટ શાહીબાગ) એ િા.૨૧/૨/૧૯ ના
રોજ શાહીબાગ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૭/૨/૧૯ ના ર્લાર્ ૦૦/૦૦ થી સવારના
૭/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન રાજસ્થાન હોસ્પીટલ સાિે આવેલ િણીભર ર્ોમ્પ્લેક્ષ દુર્ાન નં-૦૪ અને ૦૫ િા
“જૈન બબઝનેશ સેંન્દ્ટર” નાિની રિેશચંર ની દુર્ાનનુ ં િાળુ િોડી, અજાણી વ્યક્ક્િ દુર્ાનિાં પ્રવેશ ર્રી,
ટેબલના ખાનાિાંથી રોર્ડ રૂમપયા ૪૫,૦૦૦/- ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
એસ.એ.દે સાઇ ચલાવે છે .
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લટ
ં ુ :-

સમાચાર યાદી નં.૩૪૪/૧૯

ુ : ચરણમસિંહ હરગોવીંદ િોયાક (ઉ.વ.૨૯)(રહે.જીંજર હોટલ ના સ્ટાફ રૂિિા એસ.જી.હાઇવે થલિેજ)
વસ્ત્રાપર
િા.૨૧/૦૨/૨૦૧૯ ના ર્લાર્ ૧૧/૧૫ થી ૧૧/૪૫ વાગ્યા દરમ્યાન એસ.જી.હાઇવે જી.એન.એફ.સી.
ે ાર નજીર્થી પસાર થઇ રહ્યા હિા દરમ્યાન બે
ટાવર પાસે આવેલ બેંર્ ઓફ બરોડા આગળ શંભ ુ ર્ેફબ
અજાણ્યા પુરૂષ (૨૮ થી ૩૦ વષકના આશરાના) એ ભેગાિળી ચરણમસિંહ ના શટક ના બખસ્સાિાંથી રોર્ડ
રૂમપયા ૩૦,૦૦૦/- િથા િોબાઇલ ફોન ખેંચી ઝુટવી લઇ નાસી ગયા હિા. આ અંગેની ફરીયાદ ચરણમસિંહ
િોયાકએ વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોંધાવી છે .આ ગુનાની િપાસ પોસઇ.શ્રી ડી.જી.રબારી ચલાવે છે .

લટ
ં ુ :-

સમાચાર યાદી નં.૩૪૫/૧૯

સાબરમતી : (૧) જીિેન્દ્રભાઈ ભીખાભાઈ પરિાર (ઉ.વ.૫૧)(રહે.હીરાધાન સીટી સ્નેહપ્લાઝા બસ સ્ટેંડની
બાજુિા આઈ.ઓ.સી રોડ ચાંદખેડા) એ સાબરિિી પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે
િા.૨૧/૦૨/૨૦૧૯ ના ર્લાર્ ૦૭/૪૫ થી ૦૮/૦૦ સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન સાબરિિી પાવર
હાઉસ બ્રીજના છે ડે ચાર અજાણી વ્યક્ક્િઓએ ભેગાિળી જીિેંન્દ્રભાઇની નજર ચુર્વી િેિના બખસ્સાના
આગળના ભાગે ર્ોઈ વસ્તુ વડે ચેર્ો િારી બખસ્સાિાંથી રોર્ડ રૂમપયા ૩૫,૦૦૦/- ચોરી ર્રી લઈ ગયા છે .
આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એ.જે.દે સાઈ ચલાવે છે .
સાબરમતી : (૨) રાિનરે શ સરજુપ્રસાદ ચૌહાણ (ઉ.વ.૬૩)(રહે.ગોિા હાઉમસિંગ બોડક ગોિા) એ સાબરિિી
પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૨૧/૦૨/૨૦૧૯ ના ર્લાર્ ૧૨/૧૫ થી ૧૨/૩૦ સુધીના
સિયગાળા દરમ્યાન સાબરિિી રાિનગર બેંર્ ઓફ ઈંડીયા ખાિે ર્ેશ ર્ાઉંટર ની લાઈન િાં પૈસા ભરવા
ઉભેલ રાિનરે શ ની નજર ચુર્વી િેિના શટક ના બખસ્સાિાંથી રોર્ડ રૂમપયા ૧૧,૨૫૦/- ચોરી ર્રી લઈ
ગયા છે . આ ગુનાની િપાસ િ.સ.ઇ.શ્રી શનાભાઈ ધુળાભાઈ ચલાવે છે .

આત્મહત્યાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૩૪૬/૧૯

સરદારનગર : રાર્ેશભાઇ અજુ કનભાઇ ચુનારા (ઉ.વ.૨૨)(રહે.ચુનારાવાસ-૧ િોદી ર્ંમ્પાઉંડ કુબેરનગર)
એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૨૧/૦૨/૧૯ સાંજના ૪/૩૦ વાગ્યાના સુિારે પોિાના ઘરે ગળે ફાંસો ખાઇ
આત્િહત્યા ર્રી છે . આ અંગે સરદારનગર પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી
પ્રદીપમસિંહ િદહપાલમસિંહ ચલાવે છે .

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