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

તા.૦૩/૦૩/૨૦૧૯ રવિિાર
અમદાિાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૪૦૩/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૨૧ ર્ેસ ર્રી, ૧૮ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૫૫ લીટર
દે શી દારૂ, ૫૩૧ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ અને ૧૦ બબયર ટીન ર્બજે ર્યાક હિા. િેિજ જુગાર ધારા હેઠળ ૪
ર્ેસ ર્રી ૫ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૧૫,૩૧૦/- અને જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૪૦૪/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૯૬ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૬ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૬
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

વિશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :-

સમાચાર યાદી નં.૪૦૫/૧૯

નરોડાાઃ કર્રીટભાઇ શંર્રભાઇ પટેલ (ઉ.વ.૫૨)(રહે.મશવદશકન સોસાયટી નવયુગ મવદ્યાલય પાસે નરોડા)
એ િા.૦૨/૦૩/૧૯ ના રોજ નરોડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૦૧/૦૨/૧૯ ના બે
ત્રણ કદવસ બાદ બપોરે ૨/૦૦ વાગ્યાના સુિારે િેિજ િા.૨૨/૦૨/૧૯ સાંજના ૫/૪૫ વાગ્યા દરમ્યાન
પોિાના ઘરે િો.નં.-૯૧૧૨૪૭૧૦૬૮૧૩ ના ધારર્ે એસ.બી.આઇ. મુબ
ં ઇથી ક્રેડીટ ર્ાડક િાટે ફોન ર્રે લ
વ્યક્ક્િએ કર્રીટભાઇને મવશ્વાસિાં લઇ, “િિારા ક્રેડીટ ર્ાડક ઉપર ડીસ્ર્ાઉન્ટ આપવાનુ હોય જેથી િિારા
િોબાઇલ ફોનિાં એર્ િેસજ
ે આવશે જે િેસેજિાં ચાર આંર્ડાનો નંબર િને આપો” િેિ જણાવિાં
કર્રીટભાઇએ પોિાના િોબાઇલ ફોનિાં આવેલ ચાર આંર્ડાનો નંબર અજાણી વ્યક્ક્િને આપિા,
િા.૨૩/૨/૧૯ ના રોજ એસ.બી.આઇ બેંર્ િારફિે જાણ થયેલ ર્ે ર્ોઇ અજાણી વ્યક્ક્િએ કર્રીટભાઇના
ક્રેડીટ ર્ાડક થી ઓનલાઇન ખરીદી ર્રી કુલ રૂમપયા ૮૦,૦૦૦/- ખરીદી ર્રી, કર્રીટભાઇ સાથે છે િરપીંડી
અને મવશ્વાસઘાિ ર્યો છે . આ ગુનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી એચ.બી.વાઘેલા ચલાવે છે .

ઘરફોડાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૪૦૬/૧૯

િટિાાઃ સત્યપ્રર્ાશ ભગવાનમસિંહ શિાક (રહે. સાર્ાર ટેનાિેન્ટ ર્ેડીલા બિજ પાસે ઘોડાસર વટવા) એ
િા.૦૨/૦૩/૧૯ ના રોજ વટવા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૦૮/૦૨/૧૯ સાજના
૫/૩૦ થી િા.૦૯/૦૨/૧૯ સવારના ૩/૩૦ વાગ્યાના સુિારે પોિાના ઘરની લોખંડની જાળીનુ ં િાળુ
િોડી અજાણી વ્યક્ક્િ ઘરિાં પ્રવેશ ર્રી,મિજોરીિાંથી ચાંદીની પાયલ-૨ જોડી કર્િિ રૂમપયા ૩૦,૦૦૦/ચાંદીના મસક્કા કર્િંિિ રૂમપયા ૧૭,૦૦૦/-,ચાંદીના બબસ્ર્ીટ કર્િંિિ રૂમપયા ૮,૦૦૦/-, સોનાની ચેઇન કર્િંિિ
રૂમપયા ૩૩૦૦૦/-, એલ.સી.ડી.ટીવી કર્િિ રૂમપયા ૨૫,૦૦૦/- અને રોર્ડ રૂમપયા ૪,૦૦૦/- િળી કુલ
રૂમપયા ૧,૧૩,૦૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી પી.એિ.દે સાઇ
ચલાવે છે .

1

સોનાની ચેઇન ખેચી તોડી લઇ ગયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૪૦૭/૧૯

પાલડીાઃ વર્ાકબહેન વા/ઓ ભરિભાઇ શાહ (ઉ.વ.૬૧)(રહે.અશ્વરથ એપાટક િેન્ટ ગેલેક્સી મસનેિા પાસે,
નરોડા) િા.૦૨/૦૩/૧૯ રાિના ૧૦/૩0 વાગ્યાના સુિારે સુખીપુરા બસ સ્ટેન્ડ પાસે, ધમિિષ્ઠનગર
સોસાયટી સાિેથી પસાર થઇ રહ્યા હિા દરમ્યાન એર્ િોટર સાઇર્લ ઉપર આવેલ બે પુરૂર્ વર્ાકબહેનના
ગળાિાંથી સોનાની ચેઇન પેડલ સાથે કર્િંિિ રૂમપયા ૩૫,૦૦૦/- ખેચી િોડી લઇ નાસી ગયા હિા. આ
અંગેની ફરીયાદ વર્ાકબહેન શાહે પાલડી પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
ડી.જે.પટેલ ચલાવે છે .

િાહન અકસ્માતમાં મ ૃત્ુાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૪૦૮/૧૯

“જે” ટ્રાફીક પોલીસ સ્ટેશનાઃ િનોજભાઈ વેલજીભાઈ ર્ટારા (ઉ.વ.૧૫) (રહે. નારોલ િીજ નીચે
ઈસનપુર) િા.૦૨/૦૩/૧૯ રાિના ૯/૧૫ વાગ્યાના સુિારે નારોલ િીજ નીચે ચામુડં ાનગર સોસાયટી
સાિેથી ચાલિા પસાર થઈ રહ્યો હિો ત્યારે એર્ સફેદ રં ગની િારૂમિ ર્ારના ચાલર્ે ર્ાર પુરઝડપે અને
બેદરર્ારીથી ચલાવી િનોજભાઈને ટક્કર િારિા ગંભીર ઈજાઓ થિા િેન ુ સ્થળ ઉપર મ ૃત્યુ મનપજયુ ં
હતુ. આ અંગેની ફરીયાદ ર્લમસિંગ લાલાભાઈ પારઘીએ “જે” ટ્રાફીર્ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ
ગુનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી એ.બી.નાગોરી ચલાવે છે .

આતમહતયા :-

સમાચાર યાદી નં.૪૦૯/૧૯

ઘાટલોડીયાાઃ ભાવેશભાઇ સુરેન્રભાઇ દે સાઇ (ઉ.વ.૪૧) (રહે.કર્િી એપાટક િેન્ટ શંર્રદા હોલની બાજુિાં
ર્ેર્ેનગર ઘાટલોડીયા) એ બબિારીથી ર્ંટાળી િા.૦૨/૦૩/૧૯ સવારના ૯/૩૦ વાગ્યાના સુિારે પોિાના
ઘરે ગળે ફાસો ખાઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે ઘાટલોડીયા પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની
િપાસ િ.સ.ઇ.શ્રી ર્િલેશભાઇ ર્ાળાભાઇ ચલાવે છે .
રાણીપાઃ ગીિાબહેન ઓિપ્રર્ાશ ઓિનાથ (ઉ.વ.૫૦) (રહે. હરીઓિ ર્ોમ્પલેક્ષ સુદરવન
ં
રાણીપ) એ
ડીપ્રેશનિાં આવી િા.૦૧/૦૩/૧૯ નારોજ પોિાના ઘરે પોિાની જાિે પોિાના શરીર ઉપર ર્ેરોસીન છાંટી
દીવાસળી ચાપી દીધી હિી. સારવાર િાટે સીવીલ હોસ્પીટલિાં દાખલ ર્રવાિાં આવ્યા હિા. જયાં
સારવાર દરમ્યાન િા.૦૨/૦૩/૧૯ ર્લાર્ ૬/૩૦ વાગે િેિનુ ં મ ૃત્યુ મનપજયુ ં હતુ. આ અંગે રાણીપ પોલીસે
અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી વી.એ.વસાવા ચલાવે છે .

ચાંદખેડાાઃ અંજનાબહેન વા/ઓ ગોપાલ યાદવ (ઉ.વ.૩૫) (રહે. ગાયત્રીનગર ગુજરાિ હાઉસીંગ બોડક
ચાંદખેડા) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૦૧/૦૩/૧૯ રાિના ૯/૪૫ વાગ્યાના સુિારે પોિાના ઘરે છિની
એંગલ સાથે સાડી બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે ચાંદખેડા પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ
નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એિ.એલ.સોલંર્ી ચલાવે છે .

ખોખરાાઃ રાજકુિારીબહેન વા/ઓ બલ્લુભાઇ કરિોકરયા (ઉ.વ.૩૭) (રહે.બળદે વભાઇની ચાલી ભાવનાનગર
ભાઇપુરા ખોખરા) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૦૧/૦૩/૧૯ રાિના ૧૧/૦૦ વાગ્યાના સુિારે પોિાના ઘરે
ગળે ફાસો ખાઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે ખોખરા પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી આર.પી િર્વાણા ચલાવે છે .

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