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

ુ વાર
તા.૨૧/૧૧/૨૦૧૮ બધ
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૨૬૯/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૩૯ ર્ેસ ર્રી, ૪૦ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૭૪ લીટર
દે શી દારૂ, ૨ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ અને ૧ સ્કૂટર ર્બજે ર્ર્યક હતય. િેિજ જયગારધારા હેઠળ ૨ ર્ેસ ર્રી ૩
વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૧૩૬૫/- અને જયગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૨૭૦/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મયજબ કયલ
૧૭૭ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી-૯૩ મયજબ ૧૯ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૧
વ્યક્ક્િની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

છે તરપીંડીની ફરીયાદાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૨૭૧/૧૮

માધવપરુ ાાઃ સિીષકયિાર રાિમવલાશ પ્રસાદ (ઉ.વ.૪૮)(રહે.રાધે બંગ્લો ખોખરા સર્ક લ પાસે ખોખરા) એ
િા.૨૦/૧૧/૧૮ નારોજ િાધવપયરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૦૩/૦૬/૨૦૧૬ થી
આજદીન સયધીના સિયગાળા દરમ્યાન આરોપી અશ્ર્વીન ર્ાંિીલાલ આચાયક (રહે.િનાલી એપાટક િેન્ટ
મયસાસયહા ર્બ્રસ્િાન સાિે શાહીબાગ) એ સિીષકયિારને પોિે બબલ્ડીંગ ર્ંન્ટ્રક્શનનો ધંધો ર્રિા હોય પોિાની
મયબ
ં ઈ ખાિેની સ્ર્ીિિાં ફલેટ નં-૩૦૪ ત્રીજો િાળ લક્ષ્િીપાર્ક ઘર નંબર ૧૦૫૦, ૦૨૮૫, ૦૨૮૫-૦૦૦૧
ર્ોપરખેરાની નવી મયબ
ં ઇ િા.જી. થાણે ખાિેના ફલેટ વેચાણ ર્રવાનય ર્હેિા, બંન્ને વચ્ચે ફ્લેટ િાટે વેચાણ
બાનાખિ ર્રી િેના અવેજ પેટે રૂમપયા ૩૫,૦૦,૦૦૦/- સિીષકયિાર પાસેથી િેળવી લઇ ફલેટ આજદદન
સયધી વેચાણ નહી આપી િેિજ ચયર્વેલ નાણા પરિ નહી આપી સિીષભાઇ સાથે મવશ્ર્વાસઘાિ અને
છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી એ.એન.દે સાઈ ચલાવે છે .

ઘરફોડાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૨૭૨/૧૮

ઘાટલોડીયાાઃ મનકયલભાઇ ર્ીરીટભાઇ ચૌહાણ (રહે.દે શવાલી સોસાયટી ર્ે.ર્ે.નગર રોડ ઘાટલોડીયા) એ
ઘાટલોડીયા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૦/૧૧/૧૮ ર્લાર્ ૧/૪૫ થી ૬/૦૦ વાગ્યા
દરમ્યાન પોિાના િર્ાનના દરવાજાનો નકયચો િોડી અજાણી વ્યક્ક્િ ઘરિાં પ્રવેશ ર્રી િીજોરીિાંથી
સોના-ચાંદીના દાગીના અને રોર્ડ રૂમપયા િળી કયલ રૂમપયા ૨,૪૬,૯૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે .
આ ગયનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી એસ.આર.ગાિીિ ચલાવે છે .
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નવરં ગપરુ ાાઃ મવરે ન્રભાઇ િાલચંદભાઇ લાહોટી (રહે.આશ્રય-૯ ખોદડયાર િંદદરની બાજયિાં, ન્ર્ય રાણીપ)
એ નવરં ગપયરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૧૯/૧૧/૧૮ સાજના ૭/૪૫ થી
િા.૨૦/૧૧/૧૮ સવારના ૯/૪૫ વાગ્યા દરમ્યાન નવરં ગપયરા આશ્રિ રોડ એચ.ર્ે. ર્ોલેજની બાજયિા
ચીનયભાઇ ટાવર ખાિે આવેલ પોિાની એ/૧૩૭ “િેરીનો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ બલિીટેડ” નાિની પોિાની ઓફીસની
પાછળની બારી ખોલી, અજાણી વ્યક્ક્િ ઓફીસિાં પ્રવેશ ર્રી, ડ્રોવરિાંથી રોર્ડ રૂમપયા ૫૨,૦૦૦/- િિાની
ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી વી.એ.પરિાર ચલાવે છે .

કૃષ્ણનગરાઃ જીિેશ ઉફે ભોલો મવનોદભાઇ પંચાલ (રહે.લવ બંગ્લોઝ રૂગ્વેદ હોસ્પીટલ પાસે સરદાર ચોર્
કૃષ્ણનગર) એ કૃષ્ણનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૦/૧૧/૧૮ ર્લાર્ ૧/૦૦ થી
ર્લાર્ ૫/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના િર્ાનના ઉપરના રૂિના દરવાજાની સ્ટોપર ખોલી અજાણી વ્યક્ક્િ
ઘરિાં પ્રવેશ ર્રી સોના-ચાંદીના દાગીના અને રોર્ડ રૂમપયા િળી કયલ રૂમપયા ૪,૪૫,૦૦૦/- િથા િર્ાન
નંબર-૨૬ િાંથી રૂમપયા ૧૦૦૦/- િળી કયલ રૂમપયા ૪,૪૬,૦૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . આ
ગયનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી વી.આર.ચૌધરી ચલાવે છે .

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