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

ુ વાર
તા.૦૯/૦૧/૨૦૧૯ બધ
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૫૭/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૪૦ ર્ેસ ર્રી, ૪૨ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૧૩૨ લીટર
દે શી દારૂ, ૩૦૫ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૧૩૨૮ ક્વાટક ર ઈંગ્લીશ દારૂ, ૨૬૨ બબયર ટીન, ૧ િોટર સાયર્લ,
૨ સ્કૂટર અને ૧ ર્ાર ર્બજે ર્રી હિી. િેિજ જુગાર ધારા હેઠળ ૫ ર્ેસ ર્રી ૨૨ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ
રૂમપયા ૪૫,૦૭૦/- અને જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૫૮/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૨૪ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૨ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૪
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

છે તરપીંડીની ફરીયાદાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૫૯/૧૯

વાડજાઃ પ્રસન્નશ્રી સત્યપ્રર્ાશ ગુપ્િા (ઉ.વ.૫૩) (રહે.સરબાનગર િંદીરની બાજુિા ફફરોજપુર રોડ
લુધીયાણા પંજાબ) એ િા.૦૮/૦૧/૧૯ નારોજ વાડજ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે
િા.૧૦/૧૨/૨૦૧૮ થી આજદીન સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન જી.એસ.આર.ટી.સી.ર્ોપોરે શન રાણીપ
ખાિેની ઓફીસિાં પ્રસન્નશ્રી ના ઇ-િેઇલ િથા િોબાઇલ ફોન ઉપર િારર્ જૈન નાિની વ્યક્ક્િએ
જી.એસ.આર.ટી. ર્ોપોરે શન લાયઝમનિંગ

વ્યક્ક્િ િરીર્ે

ખોટી ઓળખ આપી િોબાઇલ

નંબર

૯૦૫૧૯૩૧૫૪૨ અને ૮૩૩૫૮૩૧૯૧૬ થી વાિ-ચીિ ર્રી, જી.એસ.આર.ટી ર્ોપોરે શન અિદાવાદ
મવભાગના ખોટા સ્વીકૃમિ પત્ર બનાવી ખોટા ટેન્ડર બહાર પાડી, ટેન્ડર બાબિે મવશ્વાસિાં લઇ રૂમપયા
૧,૨૫,૦૦૦/- િેળવી લઇ, મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી જે.એ.રાઠવા
ચલાવે છે .

ઘરફોડાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૬૦/૧૯

ઈસનપરુ ાઃ ર્ૌશીર્ભાઇ ફર્શનજી પ્રજાપમિ (રહે.પ્રમસધ્ધી સોસાયટી, મવશાલનગર ઇસનપુર) એ ઇસનપુર
પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૦૭/૦૧/૧૯ રાિના ૧૧/૦૦ થી િા.૦૮/૦૧/૧૯ ર્લાર્
૭/૦૦ વાગ્યા સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન પોિાના િર્ાનના દરવાજાની જાળીનો નકુચો િોડી, અજાણી
વ્યક્ક્િ ઘરિાં પ્રવેશ ર્રી, મિજોરીિાંથી સોનાના દાગીના અને રોર્ડ રૂમપયા ૧,૪૦,૦૦૦/- િળી કુલ
રૂમપયા ૧,૬૬,૦૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી વાય.જી.િાથુર્ીયા
ચલાવે છે .
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ચોરીાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૬૧/૧૯

એરપોર્ટ ાઃ મવવેર્ભાઇ શ્રીરાિબબલાસ બંસલ (રહે.પાિગ્રીન્સ િર્રબા સરખેજ) એ િા.૦૮/૦૧/૧૯ નારોજ
એરપોટક પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૦૪/૦૧/૧૯ સાજના ૬/૪૫ વાગ્યાના સુિારે
અિદાવાદ એરપોટક ખાિે ઇન્ડીગો ફલાઇટની ર્ેબીનિાંથી મવવેર્ભાઈના સબંધીની પુત્રી સુમનિા લીલા
નાઓની બેગ અજાણી વ્યક્ક્િએ ચોરી ર્રી લીધી હિી. બેગિાં ૮ થી ૯ જોડી સોનાના ર્ાનના ઝુિર્ા
ફર્િિ રૂમપયા ૩,૦૦,૦૦૦/-, ચાંદીની મુમિિ િેિજ ચાંદીનુ મસિંહાસન િળી ફર્િિ રૂમપયા ૪૦,૦૦૦/- અને
ગોગલ્સ ફર્િિ રૂમપયા ૫૦૦૦/- િળી કુલ ફર્િિ રૂમપયા ૩,૪૫,૦૦૦/- િિા હિી. આ ગુનાની િપાસ
પો.ઇ.શ્રી ર્ે.સી.રાઠવા ચલાવે છે .

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