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

તા.૧૯/૦૨/૨૦૧૯ મંગળવાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૩૧૭/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૬૮ ર્ેસ ર્રી, ૫૬ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૧૬૦ લીટર
દે શી દારૂ, ૬૫ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૩ સ્કૂટર અને ૧ રરક્ષા ર્બજે ર્રી હિી. િેિજ જુગાર ધારા હેઠળ ૬
ર્ેસ ર્રી ૧૧ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૪૨,૭૧૦/- અને જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૩૧૮/૧૯

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

છે તરપીંડીની ફરીયાદાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૩૧૯/૧૯

ુ રાત યનુ નવનસિટીાઃ ભામવર્ભાઇ રસીર્ભાઇ દરજી (રહે. પંચિ ફલેટ મશખર ફલેટ સાિે લાડ સોસાયટી
ગજ
રોડ વસ્રાપુર) એ િા.૧૮/૨/૧૯ નારોજ ગુજરાિ યુમનવમસિટી પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે
ર્ે િા.૨/૧૨/૧૮ બપોરના ૪/૩૦ વાગ્યાના સુિારે આરોપી ધીરજકુિાર ડાહયાભાઇ પ્રજાપમિ
(રહે.પ્રજાપમિ વાસ વાસણા(રાસ) િા-બોરસદ જી-આણંદ હાલ રહે-સરસ્વમિ ટેનાિેન્ટ ગંગાબા પાર્ક
સોસાયટી પાિોલ રોડ બોરસદ આણંદ) એ ભામવર્ભાઈને ફોન ર્રી જણાવેલ િિે મસલાઇનુ ર્ાિ ર્રો છો
જેથી િિારે આ મશલાઈ િશીનની જરૂર હોય િો ૫૫૦૦/- રૂમપયાિા આપવાિા આવશે. જેથી
ભામવર્ભાઈએ ૬ િશીન ખરીદવા જણાવિા ધીરજકુિારે િેના સુયોદય બેંર્ના ખાિાિાં રૂમપયા ૩૩,૦૦૦/જિા ર્રાવવા જણાવી જેિાંથી એર્ િશીન પેટે ૧૫૦૦/- રૂમપયા પરિ આપવાિા આવશે િેિ ર્હેિા
ભામવર્ભાઈએ થલિેજ ખાિેની ઇન્ડીયન ઓવરસીસ બેંર્િાંથી એન.ઇ.એફ.ટી.દ્રારા રૂમપયા ૩૩,૦૦૦/િોર્લી આપેલ ત્યારબાદ ધીરજકુિારે જણાવેલ ર્ે હુ ૧૫-૨૦ મિનીટિા િશીન લઇ મનર્ળુ છુ એિ જણાવી
ફોન બંધ ર્રી ભામવર્ભાઈ સાથે મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી હિી. આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
આર.સી.ધુમ્િડ ચલાવે છે .
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ચોરી :-

સમાચાર યાદી નં.૩૨૦/૧૯

શહેરકોટડાાઃ મવજયભાઇ મશવરાિ િોહીિે (ઉ.વ.૪૩) (રહે. મવશ્વંબર એપાટક િન્ે ટ અંબર મસનેિાની બાજુિા
બાપુનગર) એ િા.૧૮/૨/૧૯ સાજના ૫/૧૫ વાગ્યાના સુિારે અિદુપુરા એન.ર્ે એસ્ટેટના દરવાજા પાસે
પાર્ક ર્રે લ પોિાના એક્ટીવાની ડેર્ીનુ લોર્ િોડી ડેર્ીિાંથી અજાણી વ્યક્ક્િ પસકની ચોરી ર્રી લઈ ગઈ
હિી. પસકિાં રોર્ડ રૂમપયા ૩૫,૦૦૦/- અને જરૂરી ર્ાગળો િેિજ દસ્િાવેઝ હિા. આ અંગેની ફરીયાદ
મવજયભાઈ િોરહિે શહેરર્ોટડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
એસ.એસ.પરિાર ચલાવે છે .

વાહન ચોરીાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૩૨૧/૧૯

નરોડાાઃ ર્િલેશભાઈ બબપીનભાઈ રાઠોડ (રહે. િહાજનીયાવાસ એસ.ટી.વર્ક શોપ સાિે નરોડા પાટીયા
નરોડા) એ િા.૧૪/૨/૧૯ રાિના ૮/૦૦ વાગે નરોડા ગંગોરી સોસાયટી એસ.ટી.વર્ક શોપ પાછળ પોિાની
ટાટા સુિો ગાડી નંબર જીજે ૦૯ બીએ ૪૪૫૬ રર્િિ રૂમપયા ૧,૫૦,૦૦૦/- પાર્ક ર્રી હિી. જેની ચોરી
િા.૧૫/૦૨/૧૯ ર્લાર્ ૫/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન થઈ હિી. આ અંગેની ફરીયાદ ર્િલેશભાઈ રાઠોડે
િા.૧૮/૨/૧૯ નારોજ નરોડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ડી.ર્ે.િોરી
ચલાવે છે .

આત્મહત્યાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૩૨૨/૧૯

નરોડાાઃ અનામિર્ાબહેન રાજીવકુિાર (ઉ.વ.૪૦) (રહે. રદવ્યજીવન સીટી શ્રીરાિ કુટીર પાસે નરોડા) એ
અગમ્ય ર્ારણસર િા.૧૮/૨/૧૯ ર્લાર્ ૯/૦૦ વાગ્યાના સુિારે પોિાના ઘરે પંખાના હર્
ુ િાં દુપટ્ટો બાંધી
ગળે ફાસો ખાઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે નરોડા પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ
િ.સ.ઇ.શ્રી િહેન્દ્રમસિંહ િાધુમસિંહ ચલાવે છે .

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