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

ુ વાર
તા.૨૧/૧૨/૨૦૧૮ શક્ર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૪૬૬/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૬૩ ર્ેસ ર્રી, ૫૬ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૧૭૧ લીટર
દે શી દારૂ અને ૧ સ્કૂટર ર્બજે ર્ર્યક હતય. િેિજ જયગાર ધારા હેઠળ ૧ ર્ેસ ર્રી ૬ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ
રૂમપયા ૫૬૬૦/- અને જયગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૪૬૭/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મયજબ કયલ
૧૩૯ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી-૯૩ મયજબ ૧૨ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૫
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

છે તરપીંડીની ફરીયાદાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૪૬૮/૧૮

વેજલપરુ ાઃ નયનભાઇ ભરિકયિાર ભગિ (રહે.ર્ાદંમ્બરી સોસાયટી જીવરાજ પાર્ક

સોસાયટી સાિે

વેજલપયર) એ િા.૨૦/૧૨/૧૮ નારોજ વેજલપયર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે
િા.૦૬/૧૨/૧૭ થી આજદદન સયધીના સિયગાળા દરમ્યાન આરોપી મનખીલ જયેદ્રભાઇ વ્યાસ
(રહે.િણીલાલપાર્ક નોબલ મવદ્યાલય સાિે ર્ઠવાડા રોડ નવા નરોડા) એ નયનભાઇ પાસેથી િેિની સેર્ેન્ડ
હેન્ડ હોન્ડા સીટી ગાડી નંબર જીજે.૨૭.સી.૧૬૦૫ દર્િંિિ રયમપયા ૪,૩૧,૦૦૦/- ખરીદ ર્યાક બાદ િે પેટે
લેવાના બાર્ી મનર્ળિા રૂમપયા ૩,૫૦,૦૦૦/- આજદદન સયધી નહી ચયર્વી નયનભાઇ સાથે મવશ્વાસઘાિ
અને છે િરમપડી ર્રી છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી વી.ર્ે.બરૈ યા ચલાવે છે .

ઘરફોડ :-

સમાચાર યાદી નં.૨૪૬૯/૧૮

ય ાઈ અિીન (રહે. રાધીર્ા બંગ્લોઝ ર્ેડીલા બ્રીજની બાજયિાં ઘોડાસર વટવા)
વટવાાઃ ભગવિીભાઈ શંભભ
એ વટવા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૦/૧૨/૧૮ ર્લાર્ ૨/૩૦ થી સવારના ૭/૩૦
વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના િર્ાનના રસોડાની ગ્રીલ િોડી અજાણી વ્યક્ક્િ ઘરિાં પ્રવેશ ર્રી સોના-ચાંદીના
દાગીના અને રોર્ડ રૂમપયા ૬,૦૦૦/- િળી કયલ રૂમપયા ૧,૭૨,૦૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે .
આ ગયનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી એચ.વી.સીસારા ચલાવે છે .
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વાહન ચોરીાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૪૭૦/૧૮

વસ્ત્રાપરુ ાઃ ડૉ.મનધીબહેન ડો/ઓ જયેશભાઈ વ્યાસ (રહે.િાત્રયછાયા પટોળાવાળાની શેરી ત્રીશેરીય
સાલ્વીવાડો પાટણ) એ િા.૧૫/૧૨/૧૮ બપોરના ૩/૦૦ વાગે જી.એિ.ડી.સી ગેટ સાિે જલારાિ પરોઠા
હાઉસ સાિે ફ્લાવર હોસ્પીટલ નજીર્ પોિાની હ્યયન્ડાઈ ર્ંપનીની ઈયોન ર્ાર નંબર જીજે.૨૪.ર્ે.૩૭૫૨
દર્િિ રૂમપયા ૧,૦૦,૦૦૦/- પાર્ક ર્રી હિી. જેની ચોરી એર્ ર્લાર્િાં થઇ હિી. આ અંગેની ફરીયાદ
ડૉ.મનધીબહેન વ્યાસે િા.૨૦/૧૨/૧૮ નારોજ વસ્ત્રાપયર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગયનાની
િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ર્ે.એચ.જાડેજા ચલાવે છે .

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