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

ુ વાર
તા.૨૧/૦૯/૨૦૧૮ શક્ર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૮૪૧/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૭૬ ર્ેસ ર્રી, ૬૮ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૨૯૫ લીટર
દે શી દારૂ, ૧૫૫૧ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૫૪ બબયર ટીન અને ૧ ર્ાર ર્બજે ર્રી હિી. િેિજ જુગાર ધારા
હેઠળ ૨ ર્ેસ ર્રી ૧૭ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૬૮,૫૭૦/- અને જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક
હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૮૪૨/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૨૮ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી િેિજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૯ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૨
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

છે તરપીંડીની ફરીયાદાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૮૪૩/૧૮

વસ્ત્રાપરુ ાઃ (૧) ર્નીર્ાબહેન ડો/ઓફ રાર્ેશભાઇ બંસલ (ઉ.વ.૨૮) (રહે. ર્ોર્ાકર્ ટાવર નાલંદા ર્ોમ્પલેક્ષ
પાછળ િાનસી સર્ક લ સેટેલાઇટ) એ િા.૨૦/૯/૧૮ નારોજ વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ
નોધાવી છે ર્ે િાહે જાન્યુઆરી ૨૦૧૮ થી િાચક ૨૦૧૮ સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન આરોપી કુિાર
પરશોિિદાસ વસવાર્ી (રહે.ર્પડવંજ જવાહરનગર સોસાયટી જીલ્લો-ખેડા) એ વસ્ત્રાપુર િાનસી સર્ક લ
પાસે ર્ોર્ાકર્ ટાવર ખાિે ફમનિચર આપવાના બહાને રૂમપયા ૮૪,૦૦૦/- રૂમપયા િેળવી લઈ ફમનિચર નહી
આપી મવશ્વાસઘાિ અને છે િરમપિંડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી જે.જે.રાર્ા ચલાવે છે .

(૨)

અખીલેશ રાિમસિંહાસન યાદવ (ઉ.વ.૨૪) (રહે. હેબિપુર ગાિ િા-દસક્રોઇ જી-

અિદાવાદ) એ વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૦/૦૯/૧૮ સવારના ૧૧/૧૫
વાગ્યાના સુિારે એસ.જી.હાઇવે થલિેજ લેંડિાર્ક હોંડાની બાજુિા આવેલ એસ.બી.આઇ.બેન્ર્ ખાિે બે
પુરૂષોએ અખીલેશ યાદવને મવશ્વાસિાં લઈ એ.ટી.એિ.િશીનિાં ર્ેશ ડીપોઝીટ ઓન લાઈન ભરવાના
બહાના હેઠળ રોર્ડ રૂમપયા ૧૩,૧૦૦/- અને િોબાઈલ ફોન કર્િિ રૂમપયા ૩૦૦૦/- લઈ જઈ મવશ્વાસઘાિ
અને છે િરમપિંડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી જી.આર.ભરવાડ ચલાવે છે .
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ઘરફોડાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૮૪૪/૧૮

વાસણાાઃ મુર્ેશભાઇ લક્ષ્િર્ભાઈ સોલંર્ી (રહે.ચંદ્રનગર છ રસ્િા નીિા ફ્લેટ નંબર-૧ વાસર્ા) એ
િા.૨૦/૯/૧૮ નારોજ વાસર્ા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૧૩/૦૯/૧૮ રાિના
૧૧/૪૫ થી િા.૧૪/૯/૧૮ ર્લાર્ ૩/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના િર્ાનિાં અજાર્ી વ્યક્ક્િ પ્રવેશ ર્રી
વીવો ર્ંપનીના બે િોબાઈલ ફોન કર્િિ રૂમપયા ૧૪,૦૦૦/-, ડીવીડી પ્લેયર કર્િિ રૂમપયા ૫૦૦/-,
મપિળની ધાતુના ઘોડા નંગ-૨ કર્િિ રૂમપયા ૧૦૦૦/-,મપિળના ધાતુના હાથી નંગ-૨ કર્િિ રૂમપયા
૧૦૦૦/- અને રોર્ડ રૂમપયા ૬૦,૦૦૦/- િળી કુલ રૂમપયા ૭૬,૫૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઈ ગઈ છે .
આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એ.આર.સુયકવશ
ં ી ચલાવે છે .

છઠ્ઠા માળે થી પડી જતા મ ૃત્ુાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૮૪૫/૧૮

નીકોલાઃ િનોજભાઇ નાનજીભાઇ કુંજડીયા (ઉ.વ૪૫)(રહે.સનરાઇઝ પાર્ક નીર્ોલ) િા.૧૯/૦૯/૧૮ સાંજના
૭/૩૦ વાગ્યાના સુિારે ગંગોત્રી સર્ે લ પાસે આવેલ પારીજાય રે સીડન્સી નાિની સાઇટના છઠ્ઠા િાળે
સીડીની બાજુિા આવેલ લીફટની ખુલી જગ્યાિા પગ લપસી જિા નીચે પટર્ાિા ગંભીર ઈજાઓ થિા
સારવાર િાટે સીવીલ હોસ્પીટલ લઈ જિા ફરજ પરના ડૉશ્રીએ મ ૃિ જાહેર ર્યાક હિા. આ અંગે નીર્ોલ
પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ િ.સ.ઈ.શ્રી પ્રવીર્ભાઇ સાંજાભાઇ ચલાવે છે .

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