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

ુ વાર
તા.૩૦/૦૧/૨૦૧૯ બધ
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૯૦/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૪૮ ર્ેસ ર્રી, ૪૮ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૧૧૪ લીટર
દે શી દારૂ, ૧૦ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૬૫ ક્વાટક ર ઈંગ્લીશ દારૂ, ૨૪ બબયર ટીન, ૧ સ્કૂટર અને ૧ િોટર
સાયર્લ ર્બજે ર્ર્યક હતય. િેિજ જયગારધારા હેઠળ ૧ ર્ેસ ર્રી, ૪ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૧૫૫૦/અને જયગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૯૧/૧૯

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

વવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :-

સમાચાર યાદી નં.૧૯૨/૧૯

મણીનગરાઃ ર્નયભાઇ પથ્થયભાઇ સોલંર્ી (ઉ.વ.૪૨) (રહે. ઇશ્વરબાગ સોસાયટી શારદા સ્કયલની બાજયિાં) એ
િા.૨૯/૦૧/૧૯ નારોજ િણીનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૬/૦૧/૧૯ ર્લાર્
૧૦/૨૦ થી િા.૨૮/૦૧/૧૯ ર્લાર્ ૭/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન અજય કન રાણા િથા અજાણ્યા ઇસિોએ
ર્નયભાઈના નવરં ગપયરા શાખાના એચ.ડી.એફ.સી.બેન્ર્ ખાતય ઇન્ટરનેટના િાધ્યિથી નેટ બેન્ર્ીગ દ્વારા
ઓન લાઇન ર્રી અથવા ર્નયભાઈનય ર્યઝર આઇ.ડી.િથા પાસવડક યેનર્ેન પ્રર્ારે િેળવી ર્નયભાઈના
ખાિાિાંથી આર.ટી.જી.એસ.િારફિે રૂમપયા ૧૦,૦૦,૦૦૦/- વીટી એન્ટર પ્રાઇઝ ખાનપયર બ્રાન્ચ દદલ્લીના
ખાિાિાં ટ્રાન્સફર ર્રી િે એર્ાઉન્ટિાંથી સેન્ટ્રલ બેન્ર્ ઓફ ઇન્ડીયાના ખાિાિાં અજય કન રાણાએ ટ્રાન્સફર
ર્રી છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગયનાની િપાસ પો.ઈ.શ્રી એસ.એિ.પટેલ ચલાવે છે .

ર્ાલયપરય ઃ દમશિલભાઇ રિેશભાઇ શેઠ (ઉ.વ.૩૧) (રહે.સામનધ્ય પાર્ક એપાટક િેન્ટ ખારાવાલા

િાર્ે ટ

ય પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે
િીઠાખળી) એ િા.૨૯/૦૧/૧૯ નારોજ ર્ાલયપર
િા.૨૯/૦૧/૧૯ સવારના ૧૧/૪૫ વાગ્યાના સયિારે દમશિલ શેઠના િોબાઈલ ફોન ઉપર િોબાઈલ નંબર
૯૮૭૫૫૬૩૪૫૨ ના ધારર્ે દમશિલ શેઠને ફોન ર્રી બેંર્ ઓફ ઇન્ડીયાના િેનજ
ે ર િરીર્ે ઓળખ આપી
એ.ટી.એિ.એક્સ્પાયરી િારીખ, સી.વી.વી નંબર િથા ઓ.ટી.પી નંબર િેળવી લઈ ખાિાિાંથી કયલ રૂમપયા
૧,૨૨,૦૦૦/- ઉપાડાવી અલગ-અલગ જગ્યા ઉપર વપરાશ ર્રી મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે .
આ ગયનાની િપાસ પો.ઈ.શ્રી આર.જી.દે સાઇ ચલાવે છે .
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ચોરીાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૯૩/૧૯

ય ાઇ ગણાત્રા (રહે.તયલસી બંગલોઝ જોધપયર સેટેલાઇટ) એ િા.૨૯/૦૧/૧૯
નારોલાઃ હર્ષીલભાઇ કયનભ
નારોજ નારોલ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૭/૦૧/૧૯ સાજના ૬/૩૦ થી
િા.૨૮/૦૧/૧૯

ર્લાર્

૬/૩૦

વાગ્યા

દરમ્યાન

નારોલ

ઓિશાંમિનગર

મવભાગ-૨

પાછળ

એ.ઈ.એિ.નાિની સ્કયલની મિજોરીિાંથી રોર્ડ રૂમપયા ૧,૫૮,૪૦૦/- અજાણી વ્યક્ક્િ ચોરી ર્રી લઈ ગઈ
છે . આ ગયનાની િપાસ િ.સ.ઈ.શ્રી િફિમસહ ગફુરમસહ ચલાવે છે .

આત્મહત્યાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૯૪/૧૯

રીવરફન્ટ ઇસ્ટાઃ વાલજીભાઈ ભયદરભાઈ િર્વાણા (ઉ.વ.૭૪) (રહે. સ્વાિી રે સેડન્ે સી મવભાગ-૫ સિર
પ્લાજા પાસે આઈઓસી રોડ ચાંદખેડા) એ બબિારીથી ર્ંટાળી િા.૨૯/૦૧/૧૯ બપોરના ૪/૩૦ વાગ્યા
પહેલા દરવરફ્રંટ ગાડક ન ગેટ નંબર-૩ પાછળ નદીિાં પડતય મયર્ી આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે રીવરફન્ટ
ઇસ્ટ પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ િ.સ.ઇ.શ્રી જસવંિભાઇ મવરિાજી ચલાવે છે .

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