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

તા.૨૩/૦૨/૨૦૧૯ શનિવાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
િશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી િં.૩૪૮/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૭૧ ર્ેસ ર્રી, ૬૧ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૨૫૩ લીટર
દે શી દારૂ, ૫૩ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૨૪૦ બબયર ટીન, ૨ સ્કૂટર અને ૧ પીર્ અપ ડાલુ ર્બજે ર્ર્ુક હતુ.
િેિજ જુગાર ધારા હેઠળ ૫ ર્ેસ ર્રી ૮ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૧૧,૮૩૦/- અને જુગારના
સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીિા પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી િં.૩૪૯/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૯૦ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૪ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૭
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

ઘરફોડાઃ-

સમાચાર યાદી િં.૩૫૦/૧૯

આિંદિગરાઃ જગદીશભાઇ અનંિરાય ગુપ્િા (રહે. શ્યાિ હીલ જી.એસ.ટી.ક્રોસીંગ પાસે ન્ર્ુ રાણીપ) એ
આનંદનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૧/૦૨/૧૯ રાિના ૯/૦૦ થી
િા.૨૨/૨/૧૯ સવારના ૯/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન આનંદનગર રીવેરા આર્ે ડ ખાિે દુર્ાનના દરવાજાનુ
િાળુ િોડી અજાણી વ્યક્ક્િ દુર્ાનિાં પ્રવેશ ર્રી દુર્ાનિાંથી રોર્ડ રૂમપયા ૧,૫૦,૦૦૦/- િેિજ સાહેદની
દુર્ાનિાંથી રોર્ડ રૂમપયા ૧૦,૦૦૦/- િળી કુલ રૂમપયા ૧,૬૦,૦૦૦/- ચોરી ર્રી લઈ ગઈ છે . આ ગુનાની
િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી વી.આર.ચૌહાણ ચલાવે છે .

સાબરમતીાઃ અમિનકુિાર પ્રહલાદભાઇ પટેલ (રહે.વલ્લભપાર્ક ટેનાિેન્ટ

ડીર્ેબીન સાબરિિી) એ

િા.૨૨/૨/૧૯ નારોજ સાબરિિી પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૦૯/૦૨/૧૯ રાિના
૯/૦૦ થી િા.૧૦/૦૨/૧૯ સવારના ૯/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના પાલકરના દરવાજાનુ િાળુ િોડી
અજાણી વ્યક્ક્િ પાલકરિાં પ્રવેશ ર્રી રોર્ડ રૂમપયા ૮૨,૦૦૦/- ચોરી ર્રી લઈ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ
પો.સ.ઈ.શ્રી એસ.ટી દે સાઈ ચલાવે છે .

ચાંદખેડાાઃ જાધોરાિ ધુર્ાજી ચૌધરી (રહે.મુખીવાસ િોટેરાગાિ િોટેરા) એ િા.૨૨/૨/૧૯ નારોજ ચાંદખેડા
પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૧૩/૦૨/૧૯ રાિના ૯/૩૦ થી િા.૧૪/૨/૧૯ સવારના
૭/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન િોટેરા સ્ટેડીયિ રોડ ઉપર આવેલ ઉજાક ર્ોમ્પલેક્ષ દુર્ાન નં-૬,૭ સૌરાષ્ટ્ટ્ર ગંઠીયા
રથ નાિની દુર્ાનના શટરનુ િાળુ િોડી અજાણી વ્યક્ક્િ દુર્ાનિાં પ્રવેશ ર્રી દુર્ાનિાંથી સી.સી.ટી.વી
ર્ેિેરાનુ ડી.વી.આર કર્િિ રૂમપયા ૧૦,૦૦૦/- અને રોર્ડ રૂમપયા ૪૦,૦૦૦/- િળી કુલ રૂમપયા ૫૦,૦૦૦/િિાની ચોરી ર્રી લઈ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી વી.આર.દે સાઇ ચલાવે છે .
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ચોરીાઃ-

સમાચાર યાદી િં.૩૫૧/૧૯

વસ્ત્રાપરુ ાઃ મવર્ાસચંન્ર જગકદશચંન્ર વ્હોરા (ઉ.વ.૬૬) (રહે. સિેજ એપાટક િેન્ટ ર્ેમ્બ હોટેલ સાિે,
ગુલાબટાવર રોડ, થલિેજ) એ વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૨/૦૨/૧૯
બપોરના ૧/૦૦ વાગ્યાના સુિારે િાનસી સર્ક લ ખાિે મપ્રન્સ પાંઉભાજી પાસે આવેલ ર્ુમનયન બેન્ર્ ઓફ
ઈન્ડીયા બેંર્િાંથી નજર ચુર્વી અજાણી વ્યક્ક્િ બેગની ચોરી ર્રી લઈ ગઈ હિી. બેગિાં રોર્ડ રૂમપયા
૧,૮૫,૦૦૦/- હિા. આ ગુનાની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી દે વેન્રમસહ ઈન્રમસહ ચલાવે છે .

ચાંદખેડાાઃ મવશાલ ભુપિભાઇ સોલંર્ી (ઉ.વ.૨૮) (રહે.શ્રી બાલાજી મવલા સોસાયટી મવભાગ-૨ ચાંદખેડા)
એ ચાંદખેડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૧/૦૨/૧૯ રાિના ૮/૦૦ થી ૯/૩૦
વાગ્યા દરમ્યાન ચાંદખેડા ફોર ડી સ્ર્વેર િોલ ગાલીચા સ્વીટ સાિે પાર્ક ર્રે લ પોિાની ર્ારના દરવાજાનો
ર્ાચ િોડી ર્ારિાંથી બે સ્કૂલ બેગ િથા થેલો અજાણી વ્યક્ક્િ ચોરી ર્રી લઈ ગઈ હિી. થેલાિાં લેપટોપ
કર્િિ રૂમપયા ૫૦,૦૦૦/- િેિજ બેગિાં જરૂરી ર્ાગળો િેિજ રોર્ડ રૂમપયા ૧૦,૦૦૦/- હિા. આ ગુનાની
િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી જી.વી.ચૌધરી ચલાવે છે .

ટ્રેઈિિી અડફેટે મ ૃત્ુાઃ-

સમાચાર યાદી િં.૩૫૨/૧૯

ખોખરાાઃ ભરિકુિાર મુલચંદ મપન્ચા (ઉ.વ.૫૮) (રહે. સત્વા શકર્િ એપાટક િેન્ટ અપ્સરા આરાધના મસનેિા
સાિે ર્ાંર્રીયા િણીનગર) િા.૨૧/૨/૧૯ રાિના ૧૦/૧૫ વાગ્યાના સુિારે રે લ્વે અપ લાઇન પોલ ન૪૯૨/૧૫ થી ૪૯૨/૧૭ વચ્ચે અપ લાઇન ઉપર ટ્રેઈનની અડફેટે આવી જિા ગંભીર ઈજાઓ થિા િેિનુ ં
મ ૃત્ર્ુ મનપજર્ુ ં હતુ. આ અંગે ખોખરા પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
બી.ર્ે.વાઘેલા ચલાવે છે .

અપમતૃ ્ાઃુ -

સમાચાર યાદી િં.૩૫૩/૧૯

જીઆઈડીસી વટવાાઃ ઈલીયાઝ સ/ઓ બશીરા મુસ્લીિ (ઉ.વ.૨૭) (મુળ વિન સફીપુરા પટા િાલુર્ોબુર્ાના બાગર જી-મુઝફ્ફરનગર ઉત્તર પ્રદે શ) િા.૨૨/૨/૧૯ બપોરના ૨/૨૦ વાગ્યાના સુિારે આઇસર
ગાડીિાં સાણંદ ખાિેથી પુનીિ રોડ વેઝ પ્રા.લી.ની ઈલે પેનલો જીઆઈડીસી વટવા મવનોબાભાવેનગર
ખાિે લઈને આવ્યા હિા ત્યારે ઈલે પેનેલ નીચે પડી જિા પેનલ દોરડા વડે િજબુિ બાંધવા જિા નીચે
પડિા ઈલીયાઝ પેનલ નીચે દબાઈ જિા ગંભીર ઈજાઓ થિા િેન ુ મ ૃત્ર્ુ મનપજર્ુ હતુ. આ અંગે
જીઆઈડીસી વટવા પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી એસ.એસ.ગોસ્વાિી
ચલાવે છે .
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આતમહતયાાઃ-

સમાચાર યાદી િં.૩૫૪/૧૯

નિકોલાઃ કદનેશ સ/ઓ ર્ૈ લાશભાઇ િેઘવાલ (ઉ.વ.૨૫) (રહે. બળીયાદે વ ટેર્રો રાિાપીર િંકદર સાિે
િારવાડી વાસ મનર્ોલ) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૨૨/૨/૧૯ બપોરના ૨/૦૦ વાગ્યાના સુિારે પોિાના
ઘરે ગળે ફાસો ખાઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે મનર્ોલ પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની
િપાસ હે.ર્ો.શ્રી લક્ષ્િણભાઇ લુજા
ં ભાઇ ચલાવે છે .
જીઆઈડીસી વટવાાઃ સુખિાયા વા/ઓ ગજિન ગાલે (ઉ.વ.૪૧) (રહે. નવી વસાહિ જશોદાનગર) એ
બબિારીથી ર્ંટાળી િા.૨૨/૨/૧૯ નારોજ પોિાના ઘરે પંખાના હર્
ુ િાં દુપટ્ટો બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ
આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે જીઆઈડીસી વટવા પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ
જસોદાનગર ચોર્ી ઈન્ચાર્જ ચલાવે છે .

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