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

તા.૦૪/૦૨/૨૦૧૯ સોમવાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૨૬/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૪૯ ર્ેસ ર્રી, ૬૦ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૧૫૬ લીટર
દે શી દારૂ, ૨૯૬ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૬૫ ક્વાટક ર ઈંગ્લીશ દારૂ, ૨૦ બીયરટીન અને ૧ સ્કૂટર ર્બજે ર્ર્યક
હતય. િેિજ જયગારધારા હેઠળ ૦૮ ર્ેસ ર્રી, ૩૭ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૮૮,૮૦૦/- અને જયગારના
સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૨૭/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મયજબ કયલ
૧૧૭ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી.૯૩ મયજબ ૦૨ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

વવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :-

સમાચાર યાદી નં.૨૨૮/૧૯

અમરાઇવાડી : નંદયનાથા ભરવનાથ ભાટી (રહે.વ ૃદાવન ઇસ્ર્ાલેટ રીલાઇસ પંપા પાસે રીંગ રોડ વસ્ત્રાલ)
એ અિરાઇવાડી પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૦૨/૦૨/૨૦૧૯ થી ચાર િાસ અગાઉના
સિયગાળા દરમ્યાન ખોખરા ઓસીયા િોલ ખાિે આરોપી ઉિાશંર્ર ગોરખનાથ પાંડે (રહે.અિથા સ્વાિીનય ં
ડેલ ય લયલસાવાડ દરીયાપયર) એ નંદયનાથા ને મવશ્વાસિા લઇ જિાલપયર શાર્ભાજી િાર્ે ટિાં અલગ અલગ
રર્િ િળી કયલ રૂમપયા ૮,૫૪,૦૦૦/- વેપારીઓને નહીં આપી નંદયનાથા સાથે મવશ્વાસઘાિ અને છે િરમપડી
ર્રી છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એિ.એિ.િેજોિ ચલાવે છે .

ચોરીાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૨૯/૧૯

આનંદનગર : મસધ્ધાથકભાઇ મવવેર્ભાઇ ર્ાપરે (ઉ.વ.૨૭)(રહે.થ્રીટર ડ્રાઇવ મસિંગાપયર. મયળ વિન: સ્ર્ીિ
નંબર ૧૦૩ ર્ેશવબાગ રોડ ઇન્દોર િધ્યપ્રદે શ) એ આનંદનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે
ર્ે િા.૦૩/૦૨/૧૯ બપોરના ૧/૪૫ થી ૪/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન દે વઓરિ રે સીંડંસી ની ગલીિાં રોડ ની
સાઇડિાં પાર્ક ર્રે લ પોિાની ર્ારનો જિણી બાજય પાછળ નો ર્ાચ િોડી, અજાણી વ્યક્ક્િ ર્ારિાંથી એપલ
ર્ંપનીનય લેપટોપ કર્િંિિ રૂમપયા ૭૫,૦૦૦/-, એપલ ર્ંપનીનય આઇપેડ કર્િંિિ રૂમપયા ૭,૦૦૦/- િથા
મસિંગાપયર ડોલર ૧૫૦/-, ક્રેડીટ ર્ાડક , ડેબીટ ર્ાડક ડ્રાઇવીંગ લાઈસન્સ િથા સેિસંગ િોબાઇલ ફોન કર્િંિિ
રૂમપયા ૨,૦૦૦/- િથા ફોરે ન આઇડેંટી કફર્ેશન ર્ાડક િળી કયલ રૂમપયા ૯૨,૦૦૦/- ની િિા મયર્ેલ બેગની
ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . આ ગયનાની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી મયનીરિહિદ ઇસયબભાઇ ચલાવે છે .
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વાહન ચોરીાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૩૦/૧૯

વનકોલ : અશોર્ભાઇ ર્ાબાભાઇ સગર (રહે.શ્યાિ સોન્દયક રે સીડેંસી શ્યાિ ફાિકની પાછળ મનર્ોલ)
િા.૦૧/૦૨/૧૯ ના ર્લાર્ ૮/૩૦ થી િા.૦૨/૦૨/૧૯ ના ર્લાર્ ૩/૦૦ સયધીના સિયગાળા દરમ્યાન
પોિાના ઘર આગળ પાર્ક ર્રે લ પોિાની આઇશર ર્ંપનીની ટ્રર્ નંબર જીજે.૨૭.એક્ષ.૫૯૨૬ કર્િંિિ રૂમપયા
૧૨,૦૦,૦૦૦/- િિાની ર્ોઇ અજાણી વ્યક્ક્િ ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . આ અંગેની ફરીયાદ અશોર્ભાઇ
સગરે મનર્ોલ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોંધાવી છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ર્ે.ડી.હડીયા ચલાવે છે .

આઠમા માળે થી પડી જતાં મત્ૃ ય ુ :-

સમાચાર યાદી નં.૨૩૧/૧૯

ઘાટલોડીયા : સંજયભાઇ સીિારાિ ચૌહાણ (ઉ.વ.૩૬)(રહે.ચાણક્યપયરી સેર્ટર-૫ ચાંદલોડીયા)
િા.૦૩/૦૨/૧૯ ના ર્લાર્ ૧૦/૩૦ વાગ્યા સયિારે ઘાટલોડીયા ગયજરાિ હાઉમસિંગની નવી બનિી ઇિારિ
ખાિે આઠિા િાળે ર્ડીયા ર્ાિ ર્રિા હિા દરમ્યાન નીચે પડી જિા શરીરે ગંભીર ઇજાઓ થિા સારવાર
અથે િેિને સોલા મસવીલ હોક્સ્પટલ ખાિે દાખલ ર્યાક હિા. જયાં સારવાર દરમ્યાન ર્લાર્ ૧૧/૩૦ વાગે
ફરજ પરના ડૉ.શ્રીએ િેિને મ ૃિ જાહેર ર્યાક હિા. આ અંગે ઘાટલોડીયા પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોંધી આ
અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એિ.એન.પરિાર ચલાવે છે .

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