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

ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૦૫/૦૬/૨૦૧૮ િંગળવાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૦૫૬/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૩૨ ર્ેસ ર્રી, ૨૯ વ્યક્ક્તઓને ઝડપી, ૧૨૯ લીટર
દે શી દારૂ, ૭૭ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૧૦૨ બબયર ટીન, ૧ ર્ાર અને ૧ સ્કુટર ર્બજે ર્ર્ુક હતુ. તેિજ જુગાર
ધારા હેઠળ ૩ ર્ેસ ર્રી ૧૬ વ્યક્ક્તઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૩૫,૬૪૦/- અને જુગારના સાધનો ર્બજે
ર્યાક હતા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૦૫૭/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે તર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૨૨૦ વ્યક્ક્તઓની અટર્ાયત ર્રી હતી. તેિજ પાસા હેઠળ ૨ વ્યક્ક્તઓની અટર્ાયત ર્રી હતી.

છે તરપીંડીની ફરીયાદાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૦૫૮/૧૮

નરોડાાઃ ક્રિષ્ણાર્ાંત શ્રીબલમવર શિાક (ઉ.વ.૫૦) (રહે. ર્ોરલ બંગ્લોઝ નાના બચલોડ નરોડા) એ
તા.૪/૬/૧૮ નારોજ નરોડા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે તા.૨૮/૮/૧૭ થી આજદીન
ુ લ પોબલિસક પ્રા.બલ. ખાતે ક્રિષ્ણાર્ાંત
સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન નરોડા જી.આઇ.ડી.સી એંર્ોર નેચર
શિાકના પુત્રને અિેરીર્ા (મસર્ાગો) ખાતે જવાનુ હોય સુલેખા નાિની વેબ સાઇટ પર ટીર્ીટ િાટે ચેટ ર્રે લ
અને િોબાઇલ નંબર આપતા આરોપી રોક્રહત ર્ોશોરભાઇ િાહા (રહે. તુબલપ-૧ ફ્લેટ વૈષ્ણોદે વી સર્ક લ
પાસે) એ ફોન ર્રી ઓન લાઈન ટીર્ીટ ર્રી આપવાનુ જણાવી રોર્ડ રૂમપયા ૫૬,૧૫૦/- િેળવી લઈ
ટીર્ીટ નહી ર્રી આપી છે તરપીંડી ર્રી છે . આ ગુનાની તપાસ પો.ઇ.શ્રી એચ.બી.વાઘેલા ચલાવે છે .

મણીનગરાઃ રિીલાબહેન વા/ઓ ર્ાંતીભાઇ પરિાર (ઉવ.૫૦) (રહે. આશીવાકદ ડ્રીમ્સ વસ્ત્રાલ) એ
તા.૪/૬/૧૮ નારોજ િણીનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે તા.૨૯/૫/૧૮ થી
તા.૪/૬/૧૮ સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન આરોપી નીશીથભાઇ જીવનલાલ સરવૈયા (ઉ.વ.૭૦) (રહે.
સિીયત ફ્લેટ ગીતાબાગ સોસાયટી પાલડી) એ રિીલાબહેનને િણીનગર એલ.જી. ર્ોનકર શુકુન પ્લાઝા
ખાતે િર્ાન બતાવી, તે િર્ાનના ટોર્ન પેટે રૂમપયા ૧,૦૦,૦૦૦/- િેળવી લઈ પરત નહી આપી
છે તરપીંડી ર્રી છે . આ ગુનાની તપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એચ.આઇ.રબારી ચલાવે છે .
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ઘરફોડાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૦૫૯/૧૮

મણીનગરાઃ અનીતાબહેન વા/ઓ સબીલદાસ ઠક્કર (રહે. પાથક એપાટક િેન્ટ આભા લેબની ઉપર
વલ્લભવાડી િણીનગર) એ િણીનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે તા.૩/૬/૧૮ રાતના
૯/૦૦ થી તા.૪/૬/૧૮ સવારના ૭/૪૫ વાગ્યા દરમ્યાન િાત ૃકૃપા બંગલોઝ જલારાિ પ્લાઝા સાિે
જવાહર ચોર્ ખાતે અનીતાબહેનના ર્ાર્ાના િર્ાનિાંથી ચાંદીના દાગીના અને રોર્ડ રૂમપયા ૧,૯૧,૪૫૦/તેિજ ર્ંમ્પાઉન્ડિાથી ર્ાર અજાણી વ્યક્ક્ત ચોરી ર્રી લઈ ગઈ છે . આ ગુનાની તપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
વી.એન.પરિાર ચલાવે છે .

ચોરીાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૦૬૦/૧૮

શાહપરુ ાઃ વસીિ સિતભાઇ ઇિાની (રહે. પેરેડાઇઝ ર્ોમ્પલેક્ષ મિરઝાપુર શાહપુર) એ શાહપુર પોલીસ
સ્ટેશન ખાતે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે તા.૪/૬/૧૮ ર્લાર્ ૬/૩૦ થી ૮/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોતાના
ખુલ્લા િર્ાનિાં અજાણી વ્યક્ક્ત પ્રવેશ ર્રી લેપટોપ નંગ-૨, િોબાઈલ ફોન નંગ-૪,રોર્ડ રૂમપયા ૪૦૦૦/િળી કુલ રૂમપયા ૪૫,૦૦૦/- િતાની ચોરી ર્રી લઈ ગઈ છે . આ ગુનાની તપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી પી.ર્ે.અસોડા
ચલાવે છે .

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