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

ુ વાર
તા.૨૫/૦૧/૨૦૧૯ શક્ર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૫૯/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૪૪ ર્ેસ ર્રી, ૩૯ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૨૪૯ લીટર
દે શી દારૂ, ૪ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ અને ૧ રરક્ષા ર્બજે ર્રી હિી. િેિજ જુગારધારા હેઠળ ૪ ર્ેસ ર્રી ૧૭
વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૩૨,૫૫૦/- અને જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૬૦/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૧૨ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૯ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૧
વ્યક્ક્િની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

ત્યજી દીધેલ બાળક બાબતાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૬૧/૧૯

શાહીબાગાઃ િા.૨૪/૦૧/૧૯ સવારના ૬/૦૦ વાગ્યાના સુિારે શાહીબાગ સીવીલ હોસ્પીટલ ખાિે ર્ેસ
ર્ઢાવી સારવાર ર્રાવવા આવેલ ર્લ્પેશભાઇ મનનાિા નાિની વ્યક્ક્િ િાજુ જન્િેલ બાળર્ વોડક િાં મુર્ી
નાસી ગઈ હિી. આ અંગે સીવીલ હોસ્પીટલ વોડક ના ડૉશ્રીએ શાહીબાગ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ
નોધાવિા શાહીબાગ પોલીસે ગુનો નોધી આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી વી.પી.િર્વાણા ચલાવે છે .

ઘરફોડાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૬૨/૧૯

શહેરકોટડાાઃ ઉિાશંર્ર િનમસિંહ ચોરસીયા (રહે. રાિપ્રસાદની ચાલી અમનલ સ્ટાચક િીલ પાછળ અમનલ
સ્ટાચક રોડ) એ િા.૨૪/૦૧/૧૯ નારોજ શહેરર્ોટડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે
િા.૨૨/૦૧/૧૯ રાિના ૧૦/૦૦ થી િા.૨૩/૦૧/૧૯ સવારના ૬/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના
િર્ાનના દરવાજાનુ િાળુ િોડી અજાણી વ્યક્ક્િ ઘરિાં પ્રવેશ ર્રી લોખંડની પેટી ચોરી ર્રી લઇ ગઈ છે .
પેટીિાં એર્ સોનાનુ િંગળસુત્ર રર્િિ રૂમપયા ૩૫,૦૦૦/-, સોનાની અંગુઠી નંગ-૩ રર્િિ રૂમપયા ૭,૦૦૦/,ચાંદીની પાયલ ચાર જોડી રર્િિ રૂમપયા રર્િિ રૂમપયા ૪૦૦૦/- અને રોર્ડ રૂમપયા ૮૦૦૦/- િેિજ
ર્પડા િળી કુલ રૂમપયા ૫૪,૦૦૦/- િિા હિી. આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એ.ડી.ચાવડા ચલાવે છે .

ચોરીાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૬૩/૧૯

ુ રાત યનુ નવનસિટીાઃ અનુજા ધનશ્યાિભાઇ પંડયા (રહે. સ્વાગિ રે નફોરસ-૪ સરધાસણ ચાર રસ્િા
ગજ
ગાંધીનગર) એ ગુજરાિ યુમનવમસિટી પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૪/૦૧/૧૯ ર્લાર્
૧૨/૩૦ થી ર્લાર્ ૩/૪૫ વાગ્યા દરમ્યાન સેપ્ટ યુમન. પાછળના દરવાજા પાસે પાર્ક ર્રે લ પોિાની ર્ારના
દરવાજાનો ર્ાચ ખોલી અજાણી વ્યક્ક્િ ર્ારિાંથી બેગની ચોરી ર્રી લઈ ગઈ હિી. બેગિાં ડેલ ર્ંપનીનુ
આઇ-૫૫૫૯ લેપટોપ રર્િિ રૂમપયા ૪૦,૦૦૦/- િથા જરૂરી દસ્િાવેજ હિા. આ ગુનાની િપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી એ.બી.ર્ાળે ચલાવે છે .
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બેગ ઝુટવી લઈ ગયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૬૪/૧૯

વાડજાઃ બાબુલાલ ર્ેશવલાલ પટેલ (ઉ.વ.૬૧) (રહે.જી-૩ િાધવબાગ ફ્લેટ ખોરડયાર ડેરી સાિે
મનણકયનગર) િા.૨૩/૦૧/૧૯ ર્લાર્ ૧૧/૧૫ વાગે બેન્ર્િાંથી રોર્ડ રૂમપયા ૫૦,૦૦૦/- ઉપાડી પૈસા
થેલીિાં મુર્ી થેલી સાયર્લના સ્ટીયરીંગિાં ભરાવી સાયર્લ ચલાવી ઘર નજીર્ આવ્યા હિા ત્યારે એર્
િોટર સાયર્લ ઉપર આવેલ બે પુરૂષ બાબુલાલ પટેલની સાયર્લના સ્ટીયરીંગિાં ભરાવેલ પૈસા સાથેની
થેલી ઝંટવી લુટં ર્રી નાસી ગયા હિા. આ અંગેની ફરીયાદ બાબુલાલ પટેલે વાડજ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે
નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એ.પી.પરિાર ચલાવે છે .

વાહન ચોરીાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૬૫/૧૯

નનકોલાઃ ભાવેશ નરમસહભાઇ પંચાલ (રહે.ડી-૧૫ પુષ્પિ ટેનાિેન્ટ નારાયણી સ્કુલ પાસે નરોડા) એ
િા.૧૯/૦૧/૧૯ સાજના ૫/૩૦ વાગે ર્ઠવાડા ઝવેરી ઇંડ એસ્ટેટ ર્ઠવાડા મસિંગરવા રોડ ડી-૦૯ ર્ારખાના
સાિે પોિાની આઈસર ગાડી નંબર જીજે ૨૭ એક્સ ૭૮૪૬ રર્િિ રૂમપયા ૧૧,૫૦,૦૦૦/- પાર્ક ર્રી હિી.
જેની ચોરી િા.૨૦/૦૧/૧૯ ર્લાર્ ૭/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન થઈ હિી. આ અંગેની ફરીયાદ ભાવેશ પંચાલે
િા.૨૪/૦૧/૧૯ નારોજ મનર્ોલ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી
એન.એન.શિાક ચલાવે છે .

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