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

તા.૨૮/૦૨/૨૦૧૯ ગરૂુ વાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૩૮૪/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૪૯ ર્ેસ ર્રી, ૫૬ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૮૯ લીટર
દે શી દારૂ, ૧૨૫ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૧૦૬ ક્વાટક ર ઈંગ્લીશ દારૂ અને ૨૬ બબયર ટીન ર્બજે ર્યાક હિા.
િેિજ જુગાર ધારા હેઠળ ૬ ર્ેસ ર્રી ૨૮ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૫૯,૮૮૦/- અને જુગારના
સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૩૮૫/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૪૪ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પાસા હેઠળ ૧ વ્યક્ક્િની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

ઘરફોડાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૩૮૬/૧૯

સરખેજાઃ િનોજ અશોર્ભાઇ હાવાની (રહે. પુનીિનગર મવભાગ-૩ િેડીર્ીંર્ હોસ્પીટલ પાસે સેટેલાઇટ) એ
િા.૨૭/૨/૧૯ નારોજ સરખેજ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૫/૨/૧૯ રાિના ૯/૦૦
થી િા.૨૬/૨/૧૯ સાજના ૫/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન સરખેજ લાલજી નુલજી ટ્રાન્સપોટક પાછળ સહજાનંદ
એસ્ટેટ દુર્ાન નં.-૧૯૧ ની ઓફીસની બારીની ગ્રીલ િોડી અજાણી વ્યક્ક્િ ઓફીસિાં પ્રવેશ ર્રી સોનાચાંદીના મસક્કા નં-૧૨૩ કર્િિ રૂમપયા ૬૫,૦૦૦/- અને રોર્ડ રૂમપયા ૫,૫૦,૦૦૦/- િળી કુલ રૂમપયા
૬,૧૫,૦૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઈ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ ઇન્ચાર્જ પો.ઈ.શ્રી એલ.ડી.ખોડેદરા
ચલાવે છે .

ચોરીાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૩૮૭/૧૯

સેટેલાઇટાઃ ભાગકવભાઇ પ્રમવણભાઇ પટેલ (ઉ.વ.૩૮) (રહે.ઓશીયન ર્ોલોની પ્રગિીનગર નારણપુરા) એ
િા.૨૭/૨/૧૯ નારોજ સેટેલાઇટ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૫/૨/૧૯ સાંજના
૫/૪૫ વાગ્યાના સુિારે આરોપી ધ્રુવકુિાર ર્ેરલભાઇ પટેલ (જેના પુરા સરનાિાની ખબર નથી) સેટેલાઇટ
શીવરં જની િમનષ્ર્ જવેલસક શો રૂિિાંથી સેલ પસકનની નજર ચુર્વી સોનાની ચેઈન કર્િિ રૂમપયા
૧,૩૧,૦૦૦/- ચોરી ર્રી લઈ ગયો છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી ર્ે.જે.ઝાલા ચલાવે છે .
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રામોલાઃ ચંદ્રર્ાંિ મવશ્વનાથ પાટીલ (રહે:શરણિ પેરેડાઈઝ રીલાઈન્સ પેટ્રોલપંપ પાછળ વસ્ત્રાલ) એ
રાિોલ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૪/૨/૧૯ ર્લાર્ ૪/૦૦ વાગ્યાના સુિારે ચંદ્રર્ાંિ
પાટીલના જિાઈ અને પુત્રી શટલ ઓટોકરક્ષાિાં બેસી પોિાના ઘર નજીર્ આવ્યા હિા ત્યારે રહેણાંર્
નજીર્ કરક્ષાિાંથી ઉિયાક બાદ ચંદ્રર્ાંિ પાટીલના જિાઈ અને પુત્રી પાસેથી કરક્ષા ભાડુ લીધા મવના આ
કરક્ષા ચાલર્ કરક્ષા લઈ ભાગી ગયો હિો. કરક્ષાિાં ચંદ્રર્ાંિ પાટીલના જિાઈ અને પુત્રીનો થેલો હિો. જે
થેલાિાં

(૧) સોનાનુ િંગળસુત્ર કર્િિ રૂમપયા ૬૦,૦૦૦/-, (૨) ર્ાનની બુટી જોડી-૧ કર્િિ રૂમપયા

૮૦૦૦/- (૩) સોનાની વીટીઓ નંગ-૩ કર્િિ રૂમપયા ૧૫,૦૦૦/-, (૪) નાર્ની નથ કર્િિ રૂમપયા
૧૫૦૦/- (૫) ઓપો ર્ંપનીનો િોબાઈલ ફોન કર્િિ રૂમપયા ૫૦૦૦/- (૬) ર્પડા કર્િિ રૂમપયા ૫૦૦૦/અને (૭) ર્ટલરીનો અલગ અલગ સાિાન કર્િિ રૂમપયા ૫૦૦૦/- િળી કુલ કર્િિ રૂમપયા ૯૯,૫૦૦/િિા હિી. આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી વી.બી.વાઘેલા ચલાવે છે .

લટ
ં ુ ની ફરીયાદાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૩૮૮/૧૯

સરદારનગરાઃ ઘનશ્યાિભાઇ ર્નૈયાલાલ બદલાણી (ઉ.વ.૭૪) (રહે.િહારાજા બંગ્લોજ સીંધી હોસ્પીટલની
બાજુિા િાયા સીનેિા રોડ કુબેરનગર સરદારનગર) િા.૨૬/૨/૧૯ રાિના ૯/૩૦ વાગ્યાના સુિારે
નોબલનગર મનરં નર્ારી આશ્રિભવન સાિેથી પસાર થઈ રહ્યા હિા ત્યારે એર્ િોટર સાયર્લ ઉપર
આવેલ બે પુરૂષ ઘનશ્યાિભાઈ બદલાણીના ગળાિાંથી સોનાની ચેઈન કર્િિ રૂમપયા ૬૦,૦૦૦/- ખેચી
િોડી લઈ નાસી ગયા હિા. આ અંગેની ફરીયાદ ઘનશ્યાિભાઈ બદલાણીએ સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશન
ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી જે.ર્ે.ભટ્ટ ચલાવે છે .

ઇસનપરુ ાઃ રાજેશભાઇ ર્ૈ લાસચંદ્ર િીણા (ઉ.વ.૩૦) (રહે. િાત ૃભુિી સોસાયટી અયોધ્યાનગરની બાજુિા
બરોડા એક્સપ્રેસ હાઇવે પાસે સી.ટી.એિ.) િા.૨૭/૨/૧૯ રાિના ૮/૦૦ વાગ્યાના સુિારે રાજેશભાઈ
િીણાના ભાભી કર્રણબહેન કદનેશકુિાર િીણા નાઓ ઇસનપુર આવર્ાર હોલ ર્ેનાલ પાસે આવેલ અમુલ
પાલકર પાસે િંગલેશ્વર િહાદે વ િંકદર નજીર્થી પસાર થઈ રહ્યા હિા ત્યારે એર્ િોટર સાયર્લ ઉપર
આવેલ બે પુરૂષ રાજેશભાઈના ભાભી કર્રણબહેનના ગળાિાંથી સોનાનુ િંગળસુત્ર કર્િિ રૂમપયા
૭૫,૦૦૦/- ખેચી િોડી લઈ નાસી ગયા હિા. આ અંગેની ફરીયાદ રાજેશભાઈ િીણાએ ઇસનપુર પોલીસ
સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી ર્ે.જી.જલવાણી ચલાવે છે .

અપમતૃ ્ાઃુ -

સમાચાર યાદી નં.૩૮૯/૧૯

દાણીલીમડાાઃ દાણીલીિડા અશક ટેક્ષટાઇલ ર્ંપનીિા રહેિા અને ત્યાજ ર્ાિ ર્રિા પ્રમવણભાઇ ર્ાળુભાઇ
િલાર (ઉ.વ.૫૩) (મુળ વિન :- ગાિ: ચાણક સાલાવાડા િા. લુનાવાલા જી. િહીસાગર) િા.૨૭/૨/૧૯
ર્લાર્ ૦૦/૩૦ વાગ્યા પહેલા અશક ટેક્ષટાઈલ ર્ંપનીિાં ખાિે ર્ાપડનુ ફોલ્ડીંગ ર્ાિ ર્રિા હિા ત્યારે
ર્ાપડની થપ્પી િેના ઉપર પડિા નીચે દબાઇ જિા િેિનુ ં મ ૃત્યુ મનપજયુ ં હતુ. આ અંગે દાણીલીિડા
પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ િ.સ.ઈ. શ્રી સોહાબખાન અઝીઝખાન ચલાવે છે .

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