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

તા.૨૬/૦૨/૨૦૧૯ મંગળવાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૩૭૧/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૭૯ ર્ેસ ર્રી, ૭૭ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૩૫૬ લીટર
દે શી દારૂ, ૫૯ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૧૨ બીયરટીન અને ૦૧ ઓટોરીક્ષા ર્બજે ર્રી હિી. િેિજ જુગાર ધારા હેઠળ
૦૨ ર્ેસ ર્રી ૦૯ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૧૨,૨૭૦/- અને જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૩૭૨/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૫૦ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૦૬ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૦૨
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

વવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :-

સમાચાર યાદી નં.૩૭૩/૧૯

સરદારનગર : દે વાનંદભાઇ રિનલાલ મુલચંદાણી (ઉ.વ.૫૧)(રહે.ધન-લક્ષ્િી ફલેટ બંગ્લા એરીયા
કુબેરનગર સરદારનગર) એ િા.૨૫/૦૨/૨૦૧૯ નારોજ સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ
નોંધાવી છે ર્ે િા.૦૭/૦૬/૧૮ ના ર્લાર્ ૧૧/૦૦ વાગ્યાના સુિારે નરોડા પાટીયા ભારિીય સ્ટેટ બેંન્ર્
ના એ.ટી.એિ. ખાિે ર્ોઇ અજાણી વ્યક્ક્િ દે વાનંદભાઇ ને મવશ્વાસિાં લઇ, એ.ટી.એિ.િાંથી પૈસા ર્ાઢવાિાં
િદદ ર્રવાના બહાને નજર ચુર્વી એ.ટી.એિ.ર્ાડક બદલી લઇ રોર્ડ રૂમપયા ૭૯,૦૦૦/- િેળવી લઇ
દે વાનંદભાઇ સાથે મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી જે.ર્ે.બ્રહ્મભટ્ટ
ચલાવે છે .

ચોરી :-

સમાચાર યાદી નં.૩૭૪/૧૯

સોલા હાઇકોર્ટ : રે ખાબહેન ડો/ઓ બચુભાઇ બારોટ (ઉ.વ.૫૧)(રહે.ફુલવાડી, લુવાણા િહાજન વાડીની
બાજુિા ભચાઉ િા.ભચાઉ જી.ર્ચ્છ-ભુજ) િા.૨૫/૦૨/૨૦૧૯ બપોરના ૧૨/૦૦ થી ૧૨/૧૫ વાગ્યા
દરમ્યાન ઇસ્ર્ોન થી હેબિપુર ચાર રસ્િા ઝાયડસ હોસ્પીટલ સુધીની ઓટોરીક્ષાની મુસાફરી દરમ્યાન
ઓટોરીક્ષા ચાલર્ િથા પાછળ બેસેલ ત્રણ અજાણ્યા ઇસિો (૪૦ થી ૫૦ વર્કના આશરાના) એ ભેગાિળી
રે ખાબહેનની નજર ચુર્વી િેિની બેગિાં રાખેલ પસક ર્ે જેિા રહેલ સોનાનો દોરો કર્િંિિ રૂમપયા
૨૦,૦૦૦/-, સોનાની વીંટી કર્િંિિ રૂમપયા ૮,૦૦૦/-, બંગડી િથા વીંટી કર્િંિિ રૂમપયા ૧,૫૦૦/- િેિજ
બીજા પસકિા મુર્ેલ રોર્ડ રૂમપયા ૩,૫૦૦/- િળી કુલ રૂમપયા ૩૩,૦૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઈ ગયા
છે . આ અંગેની ફરીયાદ રે ખાબહેન બારોટ એ સોલા હાઇર્ોટક પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોંધાવી છે . આ ગુનાની
િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી જી.એસ.સ્વાિી ચલાવે છે .
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આત્મહત્યાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૩૭૫/૧૯

રીવરફ્ર્ન્ર્ ઇસ્ર્ : રાિજીભાઇ નરમસિંહભાઇ ચૌહાણ (ઉ.વ.૩૩)(રહે.શાહપુર ફાયર સ્ટેશન પાસે ર્મુમિયાની
ુ ા)એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૨૫/૦૨/૨૦૧૯ બપોરના ૩/૨૦ વાગ્યા
ચાલી નાગોરી ર્બ્રસ્િાન પાસે િાધુપર
પહેલા ર્ોઇપણ સિયે િાસ્િર ર્ોલોની પાસે સાબરિિી નદીિાં પડતુ મુર્ી આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે
રીવરફન્ટ ઇસ્ટ પોલીસે અર્સ્િાિિોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ હેર્ો.શ્રી િોિીભાઇ િળજાભાઇ ચલાવે છે .

નરોડા : કુશલ અિીિ પરીખ (ઉ.વ.૩૨)(રહે.શાંિી આવાસ ર્ો.ઓ.હો.સો બાલ્યા-૨ સુરાયા-૭ રોડ નાંદોળી
શીલજ) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૨૫/૦૨/૨૦૧૯ સાંજના ૭/૫૫ વાગ્યાના સુિારે પોિાના ઘરે પોિાની
જાિે ઝેરી દવા ખાઇ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે નરોડા પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોંધી આ અંગેની
િપાસ િ.સ.ઇ.શ્રી િહેન્રમસિંહ િાધુમસિંહ ચલાવે છે .

કષ્ૃ ણનગર : ચાિી ધિેન્રભાઇ પટેલ (ઉ.વ.૨૩)(રહે. ગેલેક્ષી રે સીડેન્સી િંગલમુિીની બાજુિા નરોડા) એ
અગમ્ય ર્ારણસર િા.૨૫/૦૨/૨૦૧૯ બપોરના ૧૨/૦૦ થી ૩/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન ર્ોઇપણ સિયે
પોિાના ઘરે ગળે ફાંસો ખાઇ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે કૃષ્ણનગર પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોંધી આ
અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી આલુમસિંહ કદપાજી ચલાવે છે .

કાગડાપીઠ : જેમસિંગભાઇ વાલજીભાઇ વાઘેલા)(ઉ.વ.૪૨)(રહે,ઠાર્ોરલાલ પાસાવાળાની ચાલી જોગણી
િાિાના િંકદર પાસે ગીિાિંકદર રોડ) એ પત્ની મપયરિાં જિા રહેલ િે વાિનુ ં િનિા લાગી આવિા
િા.૨૪/૦૨/૨૦૧૯ રાિના ૮/૩૦ વાગ્યાના સુિારે પોિાના ઘરે પંખા સાથે સાડી બાંધી ગળે ફાંસો ખાઇ
આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે ર્ાગડાપીઠ પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી
નટવરભાઇ હરજીભાઇ ચલાવે છે .

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