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

તા.૦૨/૦૩/૨૦૧૯ શનિવાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
િશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી િં.૩૯૬/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૨૪ ર્ેસ ર્રી, ૨૩ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૩૮ લીટર
દે શી દારૂ અને ૩૭ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ ર્બજે ર્ર્યક હતય. િેિજ જયગાર ધારા હેઠળ ૦૫ ર્ેસ ર્રી ૧૨
વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૨૨,૩૧૦/- અને જયગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીિા પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી િં.૩૯૭/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મયજબ કયલ
૧૦૧ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

નવશ્વાસઘાત અિે છે તરપીંડી :-

સમાચાર યાદી િં.૩૯૮/૧૯

કાગડાપીઠાઃ પ્રદદપ અિીરચંદ અગ્રવાલ (રહે. પંચમિર્ક સોસાયટી સ્ટાર બજાર સાિે સેટેલાઇટ) એ
િા.૦૧/૦૩/૧૯ નારોજ ર્ાગડાપીઠ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૧૩/૦૪/૧૭ ર્ી
િા.૦૯/૦૭/૧૮ સયધીના સિયગાળા દરમ્યાન રાયપયર દરવાજા બહાર ન્ર્ય ક્લોર્ િાર્ે ટિા દયર્ાન નં૭/૧ િા શ્રી સ્વક્સ્િર્ એન્ટરપ્રાઇઝ નાિની દયર્ાન ખાિેર્ી આરોપી મવર્ાસ બ્રિજદર્શોર અગ્રવાલ (રહે.
ગયલાબ પાર્ક સોસાયટી સેટેલાઇટ) એ પ્રદદપ અગ્રવાલને મવશ્વાસિાં લઈ ૩૯,૯૧,૨૫૪/- રૂમપયાનો ર્ાપડનો
િાલ લઈ જઈ નાણા નહી ચયર્વી છે િરપીંડી અને મવશ્વાસઘાિ ર્યો છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
ર્ે.એ જાડેજા ચલાવે છે .

ઘરફોડાઃ-

સમાચાર યાદી િં.૩૯૯/૧૯

ખોખરાાઃ દર્શનલાલ મયક્ક્િરાિ પ્રજાપમિ (રહે. ગણેશચોર્ મવનોબાભાવેનગર જી.આઇ.ડી.સી.વટવા) એ
ખોખરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૮/૨/૧૯ રાિના ૯/૦૦ ર્ી િા.૦૧/૦૩/૧૯
ર્લાર્ ૯/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન શ્રયિી ર્ોમ્્લેક્ષિાં દયર્ાન નં બી/૧/૬ પ્રજાપિી ઓંટો સેન્ટર નાિની િર્ા
મવશ્વાસપાર્ક

શોપીગ સેન્ટર દયર્ાન નં ૮,૯ કૃષ્ણા ઓટૉ પાટક સ નાિની દયર્ાનોના િાળા િોડી અજાણી

વ્યક્ક્િ દયર્ાનિાંર્ી જરૂરી દસ્િાવેજ અને રોર્ડ રોમપયા િળી કયલ રૂમપયા ૧,૧૭,૦૦૦/- િિાની ચોરી
ર્રી લઈ ગઈ છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એચ.બી.પરિાર ચલાવે છે .
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સ્લેબ તટુ ી પડતા મ ૃત્યુ :

સમાચાર યાદી િં.૪૦૦/૧૯

જીઆઈડીસી વટવાાઃ ગોમવદભાઇ નાથયભાઇ િેણા (ઉ.વ.૨૭) (રહે. ખોળીવારનગર ચંદ્રભગા સોસાયટી
સાિે ઓઢવ) િા.૦૧/૦૩/૧૯ બપોરના ૪/૪૫ વાગ્યાના સયિારે વટવા જીઆઇડીસી ફેઝ-૩ ્લોટ નં૨૧૦૪ િાં આવેલ નીશા એંન્ટરપ્રાઇઝ ફેર્ટરીિાં ર્ડીયા ર્ાિ ર્રિા હિા ત્યારે ત્યારે જયનો સ્લેબ પડિા
ગંભીર ઈજાઓ ર્િા િેિનય ં મ ૃત્ર્ય મનપજર્ય ં હતય. આ અંગે જીઆઈડીસી વટવા પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી
આ અંગેની િપાસ િ.સ.ઇ.શ્રી ડાહ્યાભાઇ પન્નાભાઇ ચલાવે છે .

આત્મહત્યા :-

સમાચાર યાદી િં.૪૦૧/૧૯

ઘાટલોડીયાાઃ પ્રિાપમસિંહ નવલસીંહ રાજપયિ (ઉ.વ.૩૨) (રહે. સાંર્ેિ રો-હાઉસ સોસાયટી િેિનગર) એ
અગમ્ય ર્ારણસર િા.૦૧/૦૩/૧૯ ર્લાર્ ૧૦/૫૦ વાગ્યાના સયિારે પોિાના ઘરે ગળે ફાસો ખાઈ
આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે ઘાટલોડીયા પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.ઈ.શ્રી
પી.એિ.ગાિીિ ચલાવે છે .

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