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

તા.૨૪/૦૧/૨૦૧૯ ગરૂુ વાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૫૩/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૬૭ ર્ેસ ર્રી, ૪૬ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૧૭૨ લીટર
દે શી દારૂ, ૫ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૯૮ ક્વાટક ર ઈંગ્લીશ દારૂ, ૭૪ બબયર ટીન અને ૧ ર્ાર ર્બજે ર્રી હિી.
િેિજ જુગારધારા હેઠળ ૩ ર્ેસ ર્રી ૨૨ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૩૦,૧૦૦/- અને જુગારના
સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૫૪/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૪૩ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૧૩ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૩
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

છે તરપીંડીની ફરીયાદાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૫૫/૧૯

ગોમતીપરુ ાઃ રાસીદખાન નાસીરખાન પઠાણ (ઉ.વ.૨૪) (રહે.સુલેિાની ચાલી નુિનિીલ ચાર રસ્િા
સરસપુર શહેરર્ોટડા) એ િા.૨૩/૦૧/૧૯ નારોજ ગોિિીપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે
ર્ે િા.૮/૬/૨૦૧૮ થી િા.૧૦/૦૧/૨૦૧૯ સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન આરોપી સિીર સ/ઓ સીરાજ
ુ ટાવર રોડ ર્ાલુપર
ુ ) એ રાસીદખાન
મિઝાક (રહે. િોળની પોળના નાર્ે દદલ્લીવાળા મિઠાઇની સાિે ર્ાલુપર
પઠાણ િેિજ અન્ય લોર્ોને મવજય સેલ્સિાંથી ઇલેર્ટ્રોમનર્ આઇટિ અપાવી િે ઇલેર્ટ્રોમનર્ આઇટિ
ર્સ્ટિરના ઘરે થી પાછી લઈ જઈ અને ર્સ્ટિરોને લોભાિણી સલાહ આપી િિારા ઘરે ર્ેપીટલ ફસ્ટિાંથી
ફાયનાન્સ ર્ંપનીનુ ર્ાડક આવશે અને િિારી ક્રેડીટ વધી જશે અને જરૂર હોય િો બીજી લોન િાત્ર્ાલીર્
િળશે િેવી લાલચ આપી ઇલેર્ટ્રોમનર્ આઇટિ લઈ જઇ ઓછી દર્િિિા બીજી વ્યર્મિઓને વહેચી આશરે
૧૫,૦૦,૦૦૦/- ની છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ ચલાવે છે .

ઘરફોડાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૫૬/૧૯

વસ્ત્રાપરુ ાઃ િનીષમસિંઘ સીિેંન્રમસિંઘ મસિંઘ (ઉ.વ.૩૮) (રહે. દ્વારર્ેશ ગ્રીન ફ્લેટ આનંદનીર્ેિન સ્કુલ પાસે
શીલજ) એ િા.૨૩/૦૧/૧૯ નારોજ વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૨/૦૧/૧૯
ર્લાર્ ૦૦/૦૨ થી ર્લાર્ ૩/૪૦ વાગ્યા દરમ્યાન બોડર્દે વ જજીસ બંગલા રોડ આર્ાશ ટાવર પ્રથિ
િાળ યુ જી એફ દુર્ાન નં ૧ નં ૩ નં ૭ નં ૮ ના શટરના િાળા િોડી અજાણી વ્યક્ક્િ દુર્ાનોિાથી
િોબાઈલ ફોન નંગ-૧૩ દર્િિ રૂમપયા ૧,૮૬,૦૨૫/- ચોરી ર્રી લઈ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી ર્ે.એન.પટેલ ચલાવે છે .
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વાહન અકસ્માતમાં મ ૃત્ુાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૫૭/૧૯

“કે” ટ્રાફીક પોલીસ સ્ટેશનાઃ પંર્જભાઈ રાિમવલાસ શિાક (રહે.પદિાલક્ષ્િી સોસાયટી િોની હોટલની
પાછળ ઈસનપુર) એ “ર્ે” ટ્રાફીર્ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૩/૦૧/૧૯ સવારના
૯/૩૦ વાગ્યાના સુિારે રહેણાંર્ નજીર્ પંર્જભાઈનો અઢી વષકનો પુત્ર લક્ષીિ રિિો હિો ત્યારે બોલેરો
પીર્ અપ ગાડી નંબર જીજે ૨૭ એક્સ ૭૭૨૧ ના ચાલર્ે ગાડી પુરઝડપે અને બેદરર્ારીથી દરવસક ચલાવિા
પંર્જભાઈના પુત્ર લક્ષીિને ટક્કર વાગિા ગંભીર ઈજાઓ થિા સારવાર િાટે િેને એલ.જી.હોસ્પીટલ લઈ
જિા ફરજ પરના ડૉશ્રીએ મ ૃિ જાહેર ર્યો હિો. આ ગુનાની િપાસ પો.ઈ.શ્રી જી.જે.રાઓલ ચલાવે છે .

આતમહતયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૫૮/૧૯

નારોલાઃ રીન્ર્ેશકુિાર બીપીનચંર જોષી (રહે.નારોલ સરણીયાવાસ રાિદે વ પીરના િંદીરની અંદર
નારોલ) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૨૩/૦૧/૧૯ ર્લાર્ ૧૧/૩૦ વાગ્યાના સુિારે િંદીરના ઉપરના ભાગે
આવેલ રૂિિાં પંખા સાથે ર્ોમ્પુટરનો વાયર બાંધી ગળે ફાંસો ખાઇ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે નારોલ
પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી શંર્રભાઇ હીરજીભાઇ ચલાવે છે .

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