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

તા.૨૪/૦૨/૨૦૧૯ રવિિાર
અમદાિાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૩૫૬/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૮૧ ર્ેસ ર્રી, ૭૮ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૩૨૪ લીટર
દે શી દારૂ ૧૪૨ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૪૮ ક્વૉટર ઈંગ્લીશ દારૂ અને ૧૦૦ બબયર ટીન ર્બજે ર્યાક હિા.
િેિજ જુગાર ધારા હેઠળ ૦૫ ર્ેસ ર્રી ૧૯ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૯૪,૧૬૦/- અને જુગારના
સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૩૫૭/૧૯

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

વિશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :-

સમાચાર યાદી નં.૩૫૮/૧૯

િસ્ત્રાપરુ : ક્રિષ્ણર્ાંિ સિપાલ ઓબેરોય (ઉ.વ.૬૩)(રહે.વુડફીલ હાઉસ અિદાવાદ ઇન્ટરનેશનલ સ્કુલ
ની પાસે બોડર્દે વ) એ િા.૨૩/૨/૨૦૧૯ ના રોજ વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે
સને ૨૦૧૧/૧૨ થી સને ૨૦૧૭/૧૮ દરમ્યાન આરોપી (૧) િનોજકુિાર ગોયંર્ા (૨) સુષ્િા િનોજકુિાર
ગોયંર્ા (બંને રહે.અવની ર્ોમ્પલેક્ષ નારણપુરા ગાિ બસ સ્ટેન્ડ પાસે નારણપુરા) એ ભેગાિળી
ક્રિષ્ણર્ાંિભાઇનો મવશ્વાસ ર્ેળવી, િેિની પાસેથી કુલ રૂમપયા ૮૬,૮૩,૫૦૦/- િેળવી લઇ, િે નાણા પેટે
આપેલ ચેર્ વાળુ ખાતુ બંધ ર્રાવી દઇ, ક્રિષ્ણર્ાંિ સાથે મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગુનાની
િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ડી.વી.વાલાણી ચલાવે છે .

લટ
ં ુ :-

સમાચાર યાદી નં.૩૫૯/૧૯

સોલા હાઇકોટટ : ઉષાબહેન બબહારીલાલ રાઠોડ (ઉ.વ.૪૫)(રહે.િેલડીનગર શીવિ ગેસ રોડ િહાદે વ
િંક્રદરની સાિે ચાંદલોડીયા) િા.૨૩/૦૨/૨૦૧૯ સાંજના ૫/૦૦ વાગ્યાના સુિારે ચાંદલોડીયા મવનાયર્
ફલેટ અને એ.એિ.સી ના પ્લોટની વચ્ચે થી પસાર થઇ રહ્યા હિા દરમ્યાન એર્ િોટર સાયર્લ ઉપર
આવેલ બે પુરૂષ ઉષાબહેનનાં ગળાિાંથી સોનાની ચેઈન ક્રર્િ
િં િ રૂમપયા ૨૩,૦૦૦/- િિાની ખેંચી િોડી
લઇ નાસી ગયા હિા. આ અંગેની ફરીયાદ ઉષાબહેન રાઠોડ એ સોલા હાઇર્ોટક પોલીસ સ્ટેશન ખાિે
નોંધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી ડી.આર.ગઢવી ચલાવે છે .
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ઘરફોડાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૩૬૦/૧૯

ઘાટલોડીયા : પવનભાઇ ત્રીલોર્ચંદ્ર સંઘવી (ઉ.વ.૪૪)(રહે.શ્રધ્ધાક્રદપ ર્ોમ્પલેક્ષ, શાસ્ત્રીનગર શાર્િાર્ે ટની સાિે
અંકુ ર રન્નાપાર્ક રોડ નારણપુરા) એ ઘાટલોડીયા પોલીસ સ્ટે શન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૨૨/૦૨/૨૦૧૯ ના
ર્લાર્ ૧૨/૩૦ થી િા.૨૩/૦૨/૨૦૧૯ ના ર્લાર્ ૮/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના િર્ાનના દરવાજાનુ ં િાળુ િોડી,
અજાણી વ્યક્ક્િ િર્ાનિાં પ્રવેશ ર્રી, સોના-ચાંદીના દાગીના િથા રોર્ડ રૂમપયા િળી કુ લ રૂમપયા ૧,૪૬,૭૦૦/િિાની ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી વી.આર.પટે લ ચલાવે છે .
ચોરીાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૩૬૧/૧૯

એરપોટટ : િહેંદ્રકુ િાર હસ્િીિલ ભંડારી (ઉ.વ.૬૯)(રહે.ગોદરે જ ગાડક ન સી.ટી.જગિપુર મનરિા યુમન.પાછળ) એ
િા.૨૩/૨/૧૯ નારોજ એરપોટક પોલીસ સ્ટે શન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૧૧/૦૨/૧૯ રાિના ૯/૩૦ થી
૯/૪૫ દરમ્યાન અિદાવાદ ડોિેસ્ટીર્ એરપોટક અરાઇવલના બહારના ભાગે થી િહેંદ્રકુ િારની પત્નીનુ ં પસક ર્ે જેિા
સોનાની બંગડી, િંગળ સુત્ર, સોનાની અંગુઠં ી, િોબાઇલ ફોન, આટી ફ્રીશીયલ બંગડી નંગ-૨, આઇ.સી.આઇ.સી.આઇ
બેંર્ ના ડેબીટ ર્ાડક િથા રોર્ડ રૂમપયા િળી કુ લ રૂમપયા ૧,૪૦,૦૯૯/- ની િિા મુર્ેલ હિી િે પસક નજર ચુર્વી ર્ોઇ
અજાણી વ્યક્ક્િ ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ડી.બી.પ્રજાપિી ચલાવે છે .

નરોડા : દાનાભાઇ ઉફે ર્ાળાભાઇ મવરાભાઇ િર્વાણા (ઉ.વ.૫૫)(રહે.સુભાષનગર, નોબલનગર) એ નરોડા પોલીસ
સ્ટે શન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૨૩/૦૨/૨૦૧૯ બપોરના ૧/૦૦ થી ૧/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન નોબલનગર
ટનીગ પાસે આવેલ િહાર્ાળી રે સ્ટોરં ન્ટ થી નરોડા કૃષ્ણનગર બસ સ્ટેં ન્ડ સુધીની ઓટોરીક્ષાની મુસાફરી દરમ્યાન
રીક્ષા ચાલર્ અને રીક્ષાિાં બેસેલ બીજા ત્રણ અજાણ્યા ઇસિો(૨૦ થી ૨૫ વષકના આશરાના) એ ભેગાિળી દાનાભાઇ
ના પેન્ટના ખીસ્સાિાં રાખેલ રોર્ડ રૂમપયા ૩૩,૦૦૦/- દાનાભાઇની નજર ચુર્વી ચોરી લઇ નાસી ગયા છે . આ
ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ર્ે.બી.રાઠોડ ચલાવે છે .
આત્મહત્યાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૩૬૨/૧૯

ુ ા : ભરિભાઇ પ્રેિચંદભાઇ િહેરીયા (રહે.નવાનુ ં ડહેલ,ુ સીટી સેન્ટર પાસે, પ્રેિ દરવાજા, ઇદગાહ
માધિપર
િાધવપુરા) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૨૩/૨/૧૯ ના ર્લાર્ ૫/૪૫ વાગ્યા પહેલા ર્ોઈપણ સિયે પોિાના ઘરે દોરી
વડે ગળે આંટી િારી ગળે ફાંસો ખાઇ આત્િહત્યા ર્રી છે . આ અંગે િાધવપુરા પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોંધી આ
અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી મવિિમસિંહ ચન્દ્રમસિંહ ચલાવે છે .

નરોડા : શ્રીયંગ હષકવદન ત્રીવેદી (ઉ.વ.૩૧)(રહે.ર્ણાક વિી એપાટક િેંટ ભૈરવનાથ રોડ ઇસનપુર) એ િાનમસર્ બીિારી
ના ર્ારણે િા.૨૩/૦૨/૧૯ ના ર્લાર્ ૭/૧૦ વાગ્યાના સુિારે નરોડા-દહેગાિ રોડ ઉપર આવેલ સત્વ રે સીડન્સી
મવભાગ-૧ ખાિે આવેલ પોિાની િાસીના ઘરે ધાબા ઉપરથી કુ દર્ો િારિા, શરીરે ગંભીર ઇજાઓ થિા સારવાર
અથે િેિને મસવીલ હોસ્પીટલ ખાિે દાખલ ર્યાક હિા. જયાં સારવાર દરમ્યાન ર્લાર્ ૬/૫૦ વાગે ફરજ પરના
ડો.શ્રીએ િેિને મ ૃિ જાહેર ર્યાક હિા. આ અંગે નરોડા પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોંધી આ અંગે ની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી
યોગેશભાઇ નારાયણભાઇ ચલાવે છે .
નાયબ પોલીસ ર્મિશનર,
ર્ંટ્રોલરૂિ, અ’વાદ શહેર.
પોલીસ ર્મિશનર વિી.
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