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

ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

ુ વાર
તા.૨૭/૦૭/૨૦૧૮ શક્ર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૪૨૮/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૪૬ ર્ેસ ર્રી, ૩૪ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૧૫૯ લીટર
દે શી દારૂ, ૫૬ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૨૧ ક્વાટક ર ઈંગ્લીશ દારૂ અને ૧ સ્કૂટર ર્બજે ર્ર્યક હતય. િેિજ
જયગારધારા હેઠળ ૪ ર્ેસ ર્રી ૩૧ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૭૧,૪૫૦/- અને જયગારના સાધનો
ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૪૨૯/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મયજબ કયલ
૧૧૪ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી.૯૩ મયજબ ૨ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૪
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

છે તરપીંડીની ફરીયાદાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૪૩૦/૧૮

ઘાટલોડીયાાઃ પ્રર્ાશભાઇ સયધાર્રભાઇ શાહ (રહે. ગોપાલ ટાવર ગયલબાઇ ટેર્રા આંબાવાડી) એ
િા.૨૬/૭/૧૮ નારોજ ઘાટલોડીયા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૪/૫/૧૮ ના
અઠવાડીયા અગાઉ આરોપી (૧) મનશાબેન સોની અને (૨) રીિેષ શેઠ (રહે. સયદશકન ટાવર થલિેજ) એ
ભેગા િળી ઘાટલોડીયા સી.પીનગર ગીરીધર આવાસ ધ્યાના અગરબિી વર્ક સ નાિની દયર્ાન ખાિે
અગરબત્તીનો િાલ કર્િિ રૂમપયા ૮,૫૨,૩૯૨/- િંગાવી નાણા નહી ચયર્વી મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી
ર્રી છે . આ ગયનાની િપાસ હે.ર્ો.શ્રીિિી ગીિાબહેન રાિજીભાઈ ચલાવે છે .

વાડજાઃ ર્િલકયિાર કર્શનભાઈ ર્નોજજયા (ઉ.વ.૫૫) (રહે. શ્રેયા એપાટક િેનટ ર્ે શવબાગ વાડી નજીર્
રાિાપીરનો ટેર્રો નવા વાડજ) એ િા.૨૬/૭/૧૮ નારોજ વાડજ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી
છે ર્ે િા.૧૯/૭/૧૮ થી િા.૨૧/૭/૧૮ દરમ્યાન આરોપી અજાણી વ્યક્ક્િએ અલગ-અલગ િોબાઈલ
નંબરથી ર્િલકયિારને ફોન ર્રી કયલ્લય-િનાલીના હોટલના વાઉચર િથા િેની સાથે ૪૨ ઈચની એલ.ઈ.ડી.
ટી.વી.આપવાનય જણાવી મવશ્વાસિાં લઈ ર્િલકયિાર પાસેથી કયલ રૂમપયા ૧૩,૪૯૮/- એક્ક્સસ બેન્ર્ના
િેઓના ખાિાિાં ભરાવડાવી મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગયનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી
જે.એ.રાઠવા ચલાવે છે .
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ઘરફોડાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૪૩૧/૧૮

વટવાાઃ મવિલકયિાર સ/ઓ વંસિલાલ શાહ (રહે. વૈકયંઠ એપાટક િેન્ટ ર્ેડીલાબ્રિજની બાજયિા વટવા) એ
વટવા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૫/૭/૧૮ સાજના ૭/૦૦ થી િા.૨૬/૭/૧૮
સવારના ૭/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના િર્ાનના દરવાજાનય િાળુ િોડી અજાણી ઘરિાં પ્રવેશ ર્રી
સોના-ચાંદીના દાગીના કર્િિ રૂમપયા ૧,૦૪,૨૦૦/- અને રોર્ડ રૂમપયા ૫૦૦૦/- િળી કયલ રૂમપયા
૧,૦૯,૨૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઇ ગઈ છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એ.બી.ભટ્ટ ચલાવે છે .

વાહન ચોરીાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૪૩૨/૧૮

નારોલાઃ નારાયણલાલ જગરૂપજી (રહે. ગોકયલનગર રાધે કૃષ્ણ િંદીર સાિે િોિીપયરા રોડ શાહવાડી
નારોલ) એ િા.૧૯/૭/૧૮ રાિના ૯/૦૦ વાગે રહેણાંર્ નજીર્ પોિાની િહીન્રા પીર્અપ ગાડી નંબર
જીજે ૦૮ વી ૪૧૪૪ કર્િિ રૂમપયા ૨,૦૦,૦૦૦/- પાર્ક ર્રી હિી. જેની ચોરી િા.૨૦/૭/૧૮ સવારના
૮/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન થઈ હિી. આ અંગેની ફરીયાદ નારાયણલાલે િા.૨૬/૭/૧૮ નારોજ નારોલ
પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એ.એસ.પરિાર ચલાવે છે .

જીવજ ંત ુ કરડી જતા મતૃ ્ાઃુ -

સમાચાર યાદી નં.૧૪૩૩/૧૮

નારોલાઃ નારોલ પીપળજ-પીરાણા રોડ ગણેશનગરના છાપરાં ખાિે રહેિા રાજયભાઇ રિેશભાઇ
િરીસયસરર્ાર (ઉ.વ.૩૫) નાઓની પયત્રી િારૂમિ (ઉ.વ.૫) ને પોિાના ઘરે િા.૨૪/૭/૧૮ વહેલી સવારે
ડાબા હાથ ઉપર ર્ોઈ ઝેરી જીવજતય
ં ર્રડી જિા સારવાર િાટે િેને વા.સા.હોસ્પીટલિાં દાખલ ર્રવાિાં
આવી હિી. જ્યા સારવાર દરમ્યાન િા.૨૬/૭/૧૮ ર્લાર્ ૫/૦૦ વાગે િેન ય મ ૃત્ર્ય મનપજર્ય ં હતય. આ અંગે
નારોલ પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ટી.ર્ે.દે વમયરારી ચલાવે છે .

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