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

ુ વાર
તા.૧૯/૧૦/૨૦૧૮ શક્ર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૦૩૯/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૪૯ ર્ેસ ર્રી, ૫૨ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૨૧૫ લીટર
દે શી દારૂ, ૨ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૫૫ ક્વાટક ર ઈંગ્લીશ દારૂ, ૧ સ્કૂટર અને ૧ ર્ાર ર્બજે ર્રી હિી. િેિજ
જુગાર ધારા હેઠળ ૧ ર્ેસ ર્રી ૫ વ્યક્ક્િઓની અટર્ ર્રી રોર્ડ રૂમપયા ૫૦૨૦/- અને જુગારના સાધનો
ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૦૪૦/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૮૬ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૨ વ્યમિઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

છે તરપીંડીની ફરીયાદાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૦૪૧/૧૮

સેટેલાઇટાઃ ર્ાળુભાઇ અરજણભાઇ પટેલ (રહે. સત્યાગ્રહ છાવણી સોસાયટી હોટલ ર્ોટયાડક િેરીયોડક પાછળ
સેટેલાઇટ) એ િા.૧૮/૧૦/૧૮ નારોજ સેટેલાઇટ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે
િા.૧૫/૧૦/૧૮ ર્લાર્ ૧૧/૦૦ વાગ્યાના સુિારે આરોપી ધીિંિભાઇ િહેન્દ્રભાઇ ગૌસ્વાિી (રહે.
ખોડીયારવાસ મ્યુ.સ્કુલની સાિે હાઇર્ોટક પાછળ સોલા ગાિ) એ ર્ાળુભાઈ પટેલની હ્યુડાઇ ર્ંપનીની ટ્ર્શન
ગાડી નંબર જીજે ૨૭ સીએફ ૦૭૧૭ કર્િિ રૂમપયા ૨૮,૦૦,૦૦૦/- અને રોર્ડ રૂમપયા ૨,૫૦,૦૦૦/- િળી
કુલ રૂમપયા ૩૦,૫૦,૦૦૦/- લઈ જઈ મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
એ.જી.પરિાર ચલાવે છે .

નારોલાઃ કૃણાલભાઈ ર્નૈયાલાલ પટેલ (રહે.આઈસીબીસીટી વંદેિાિરિ ટાઉનસીટી સોલા) એ
િા.૧૮/૧૦/૧૮ નારોજ નારોલ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૧/૨/૧૭ થી આજદીન
સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન આરોપી આર્ાશભાઇ ઉફે રાજદે વકર્નંદન બાંગા અને અિીિ દે વર્ીનંદન
બાંગા (રહે. નીલદીપ ટાવર નવરં ગ હાઇસ્કુલ પાસે નારણપુરા) એ ભેગા િળી ઇસનપુર ચાર રસ્િા પાસે
િોિી હોટલના ખાંચાિા આવેલ નાથાલાલ એસ્ટેટિા ક્રેનેક્ષ એંજીનીયસક નાિની ફેર્ટરી ખાિે િશીનરી
ટુલ્સ ર્ોટેશન મુજબ રૂમપયા ૫૫,૧૯,૪૫૫/- લઈ િશીનરી નહી િોર્લી મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી
છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી જે.બી.રાઠોડ ચલાવે છે .
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મેઘાણીનગરાઃ બાલા મુત્થયન િોિર (રહે.છગનજીની વાડી છે લ્લા બસ સ્ટેનડ િેઘાણીનગર) એ
િા.૧૮/૧૦/૧૮ નારોજ િેઘાણીનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૧૯/૯/૧૮ સાજના
૬/૩૦ થી ૭/૫૦ વાગ્યાના સુિારે િેઘાણીનગર પુજા હોક્સ્પટલ ચાર રસ્િા ખાિે આવેલ
એસ.બી.આઇ.બેંર્ના એ.ટી.એિ.સેન્દ્ટરિાં પૈસા ભરવા ગયા હિા ત્યારે અજાણ્યા પુરૂષે પાસવડક જાણી લઈ
એ.ટી.એિ.ર્ાડક બદલી લઈ બીજુ ર્ાડક આપી બાલા િોિરના ખાિાિાંથી રૂમપયા ૩૦,૪૦૦/- ર્ાઢી લઈ
મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી વી.એસ.મસિંધવ ચલાવે છે .

સોનાની ચેઈન ખેચી તોડી લઈ ગયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૦૪૨/૧૮

સરદારનગરાઃ ખુશાલ સેવારાિ નંદા (ઉ.વ.૫૨) (રહે.રાજધાની સોસાયટી િાયા ટોર્ીઝ રોડ કુબેરનગર)
િા.૧૭/૧૦/૧૮ રાિના ૯/૪૦ વાગ્યાના સુિારે જી વોડક થી િાયા મસનેિા વચ્ચે શ્યાિ સુદર
ં
બેર્રી
નજીર્થી પસાર થઈ રહ્યા હિા ત્યારે એર્ િોટર સાયર્લ ઉપર આવેલ બે પુરૂષ ખુશાલ નંદાના ગળાિાંથી
સોનાની ચેઈન કર્િિ રૂમપયા ૭૦,૦૦૦/- ખેચી િોડી લઈ નાસી ગયા હિા. આ અંગેની ફરીયાદ ખુશાલ
નંદાએ સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.ઈ.શ્રી આર.એન.મવરાણી
ચલાવે છે .

વાહન ચોરીાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૦૪૩/૧૮

ઇસનપરુ ાઃ અશોર્ભાઇ ભગવાનદાસ રાણા (રહે.ભીિનાથ ર્ોલોની મવશાલનગર સાિે ઇસનપુર) એ
િા.૧૫/૧૦/૧૮ સાજના ૫/૦૦ વાગે મવશાલનગર ચોર્ ફુલવાડી પાર્ક સાિે પોિાની આયસર ગાડી
નંબર જીજે ૦૧ સીવાય ૪૩૨૧ કર્િિ રૂમપયા ૧,૮૦,૦૦૦/- પાર્ક ર્રી હિી. જેની ચોરી િા.૧૬/૧૦/૧૮
સવારના ૯/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન થઈ હિી. આ અંગેની ફરીયાદ અશોર્ભાઈ રાણાએ િા.૧૮/૧૦/૧૮
નારોજ ઇસનપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી વાય.જી.િાથુર્ીયા
ચલાવે છે .

સાઈટ ઉપરથી પડી જતા મ ૃત્ુાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૦૪૪/૧૮

સાબરમતીાઃ શાંિીલાલ સવાભાઇ ખોખરીયા (ઉ.વ.૪૦) (રહે. એચ-૧ બ્લોર્ આશ્રય ૧૦ નાિની નવી
બનિી સાઇડ ખોડીયાર િાિાજીના િંદીર પાસે સાબરિિી) િા.૧૮/૧૦/૧૮ રાિના સિયે સાઈટ
ઉપરથી પડી જિા ગંભીર ઈજાઓ થિા િેિનુ ં મ ૃત્યુ મનપજયુ ં હતુ. આ અંગે સાબરિિી પોલીસે અર્સ્િાિ
િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી અરમવિંદભાઇ િાનાભાઇ ચલાવે છે .

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