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

તા.૧૨/૦૧/૨૦૧૯ શનિવાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
િશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી િં.૭૯/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૪૮ ર્ેસ ર્રી, ૪૨ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૧૬૩ લીટર
દે શી દારૂ, ૪૧૫ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ અને ૧ ર્ાર ર્બજે ર્રી હિી. િેિજ જુગાર ધારા હેઠળ ૫ ર્ેસ ર્રી
૩૫ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૧,૨૪,૦૧૦/- અને જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીિા પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી િં.૮૦/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૧૫ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૭ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૭
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

છે તરપીંડીિી ફરીયાદાઃ-

સમાચાર યાદી િં.૮૧/૧૯

આિંદિગરાઃ ઉિાબહેન વા/ઓ દદવાર્રભાઇ જોષી (ઉ.વ.૬૦) (રહે. ર્ાિેશ્વર એલીગન્સ, વંદેિાિરિ
ચોર્ પાસે, ગોિા) એ િા.૧૧/૦૧/૧૯ નારોજ આનંદનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે
િા.૦૯/૦૪/૨૦૧૮ થી િા.૧૧/૦૧/૧૯ સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન સેટેલાઇટ પ્રેરણાિીથક દે રાસર રોડ
રત્નદીપ ર્ોમ્પલેક્ષ-૨ ફલેટ નં-બી-૨૦૪ ખાિે આરોપી િીનાક્ષીબહેન બાલુગીરી ગોસ્વાિી (રહે.શ્રીધર
કુટીર બંગ્લોઝ મશવપુજન ટેનાિેન્ટની સાિે, મનર્ોલ નરોડા રોડ) એ પોિાની િાલીર્ીનો ફલેટ ઉિાબહેનને
પી.જી. િરીર્ે ભાડે આપવાના બહાને ઉિાબહેનને મવશ્વાસિા લઇ રોર્ડ રૂમપયા અને BTGS િળી કુલ
રૂમપયા ૨,૧૪,૫૦૦/- િેળવી લઇ પરિ નહી આપી મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગુનાની
િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એસ.ર્ે.બારડ ચલાવે છે .

લટ
ં ુ િી ફરીયાદાઃ-

સમાચાર યાદી િં.૮૨/૧૯

ઈસિપરુ ાઃ ઇન્રવન નગીનભાઇ પટેલ (ઉ.વ.૪૮)(રહે.િંગલિ સોસાયટી િંગલેશ્વર િહાદે વ િંદદર પાસે
ઘોડાસર) િા.૧૧/૦૧/૧૯ બપોરના ૧/૦૦ વાગ્યાના સુિારે ઇસનપુર નારોલ રોડ ગૌિિ ફમનિચરની
સાિે એર્ િોટર સાયર્લ ઉપર આવેલ બે પુરૂષે ઇન્રવનભાઇની પીઠ પાછળ ભરાવેલ બેગ ઝુટવી લઈ
નાસી ગયા હિા. બેગિાં રોર્ડ રૂમપયા ૧,૦૦,૦૦૦/- હિા. આ અંગેની ફરીયાદ ઈન્રવદન પટેલે ઈસનપુર
પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી વી.એન.ભરવાડ ચલાવે છે .
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સોિાિી ચેઈિ ખેચી તોડી લઈ ગયાાઃ-

સમાચાર યાદી િં.૮૩/૧૯

વાસણાાઃ સરોજબહેન વા/ઓ જીિેન્રભાઇ યાદવ (ઉ.વ.૪૧) (રહે.શાંિાબાગ સોસાયટી મવશાલા હોટલ
પાછળ વાસણા) િા.૧૦/૦૧/૨૦૧૯ રાિના ૯/૩૦ વાગ્યાના સુિારે ન્યુ વાસણા મસલ્વર ફ્લોરા ફ્લેટ
નજીર્થી પસાર થઇ રહ્યા હિા દરમ્યાન એર્ િોટર સાયર્લ ઉપર આવેલ બે પુરૂષ સરોજબહેનના
ગળાિાંથી સોનાની ચેઇન દર્િિ રૂમપયા ૪૨,૦૦૦/- ખેચી િોડી લઇ નાસી ગયા હિા. આ અંગેની ફરીયાદ
સરોજબહેન યાદવે વાસણા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ િ.સ.ઇ.શ્રી જોરમસિંહ
અિરમસિંહ ચલાવે છે .

આત્મહત્યાાઃ-

સમાચાર યાદી િં.૮૪/૧૯

િરોડાાઃ પ્રહલાદભાઇ દે વજીભાઇ ચાવડા (ઉ.વ.૨૮) (રહે. શ્રધ્ધા પાર્ક સોસાયટી સેજલ પાર્ક ની બાજુિા
નરોડા) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૧૧/૦૧/૧૯ રાિના ૧/૪૫ વાગ્યાના સુિારે પોિાના રહેણાંર્ના ગ્રાઉન્ડ
ફ્લોર ખાિે ગળે ફાંસો ખાઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે નરોડા પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ
અંગેની િપાસ િ.સ.ઇ.શ્રી યોગેશભાઇ સેમ્યુલભાઇ ચલાવે છે .

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