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

ુ વાર
તા.૦૧/૦૨/૨૦૧૯ શક્ર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૦૫/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૫૧ ર્ેસ ર્રી, ૪૪ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૪૨૧ લીટર
દે શી દારૂ, ૩૮ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૧ ક્વાટક ર ઈંગ્લીશ દારૂ, ૨૪ બબયર ટીન, અને ૧ ઓટોરીક્ષા ર્બજે
ર્રી હિી. િેિજ જુગારધારા હેઠળ ૭ ર્ેસ ર્રી, ૨૦ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૫૨,૫૦૦/- અને
જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૦૬/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૨૫ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી.૯૩ મુજબ ૪ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૬
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

વવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :-

સમાચાર યાદી નં.૨૦૭/૧૯

ઘાટલોડીયાાઃ રાણાભાઇ હરજીભાઇ ભરવાડ (ઉ.વ.૫૦)(રહે.પ્લોટ નં.૧૨૮ જાદવનગર ભરવાડવાસ
િેિનગર) એ િા.૩૧/૦૧/૧૯ નારોજ ઘાટલોડીયા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે
િા.૦૩/૧૨/૧૮ ર્લાર્ ૮/૦૦ વાગ્યાના સુિારે પોિાના ઘર નજીર્થી આરોપી ભાવેશભાઇ ભીખાભાઇ
પટેલ (રહે, પટેલ વાસ ગાિ-ઘુિા) રાણાભાઇની િહહન્દ્રા ટીયુવી ર્ાર નંબર જીજે.૦૧.એચડબલ્યુ.૪૨૪૧
હર્િિ રૂમપયા ૮,૦૦,૦૦૦/- બે ત્રણ હદવસિા પાછી મુર્ી જવાનુ ર્હી લઇ જઇ આજહદન સુધી પરિ નહી
આપી રાણાભાઇ સાથે મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એન.વી.ચાવડા
ચલાવે છે .

ચોરીાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૦૮/૧૯

શહેરકોટડાાઃ લિાબહેન ડો/ઓ મવજયકુિાર સોિેશ્વરા (રહે,રાધે ર્ોમ્પલેક્ષ, િપોવન સોસાયટીની બાજુિાં
અમનલ સ્ટાચક રોડ સરસપુર) એ શહેરર્ોટડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૩૦/૦૧/૧૯
રાિના ૯/૩૦ વાગ્યાના સુિારે એ.એિ.ટી.એસ. બસ નંબર.૧૫૧ િાં શીવરં જની બસ સ્ટેન્દ્ડથી આસ્ટોડીયા
દરવાજા િથા એ.એિ.ટી.એસ. બસ. નં.૩૩ આસ્ટોડીયા દરવાજાથી સરસપુર રમવશંર્ર ઔડાના િર્ાન
પાસે આવેલ શ્રીનગર બસ સ્ટેન્દ્ડ વચ્ચે અજાણી વ્યક્ક્િએ લિાબહેનની નજર ચુર્વી પસકિાંથી સોનાનુ
ડોર્ીયુ હર્િિ રૂમપયા ૪૦,૦૦૦/-, પાનર્ાડક અને રોર્ડ રૂમપયા ૪,૫૦૦/- િળી કુલ રૂમપયા ૪૪,૫૦૦/િિાની ચોરી ર્રી લીધી હિી. આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એસ.ડી.ર્લરા ચલાવે છે .
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વાહન ચોરીાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૦૯/૧૯

વાસણાાઃ િેલારાિ ભાઇલાલભાઇ સોલંર્ી (રહે.પ્રમવણનગર વણઝારા વાસ સાિે ઓડની ચાલી વાસણા)
એ િા.૨૫/૧૨/૧૮ રાિના ૯/૩૦ વાગે વાસણા સોરાઇનગરના ખુલ્લા િેદાનિાં પોિાની ટાટા ર્ંપનીની
આઇવા ડમ્પર ગાડી નંબર જીજે.૦૧.સીવાય.૨૩૭૦ હર્િિ રૂમપયા ૯,૦૦,૦૦૦/- પાર્ક ર્રી હિી. જેની
ચોરી િા.૨૮/૧૨/૧૮ રાિના ૯/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન થઇ હિી. આ અંગેની ફરીયાદ િેલાભાઈ સોલંર્ીએ
િા.૩૧/૦૧/૧૯ નારોજ વાસણા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
જી.જે.ચાવડા ચલાવે છે .

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