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

ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૨૩/૦૬/૨૦૧૮ શનિવાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
િશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી િં.૧૧૮૨/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૬૨ ર્ેસ ર્રી, ૬૨ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૬૪૪ લીટર
દે શી દારૂ, ૪૨૫ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૨૯ ક્વાટક ર ઈંગ્લીશ દારૂ, ૧૦૧ બબયર, ૦૧ રીક્ષા અને ૦૩ ર્ાર
ર્બજે ર્રી હિી. િેિજ જુગારધારા હેઠળ ૦૮ ર્ેસ ર્રી ૩૧ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૨૩,૭૦૫/અને જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીિા પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી િં.૧૧૮૩/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૨૩૭ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી.૯૩ મુજબ ૧૯ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૦૪
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

છે તરપીંડીિી ફરીયાદાઃ-

સમાચાર યાદી િં.૧૧૮૪ /૧૮

ુ ાાઃ અરમવિંદભાઈ િંગળદાસ પટેલ (ઉ.વ.૫૨) (રહે. સુદરવન
માધવપર
ં
એપાટક િેન્ટ પારસનગરની સાિે
સોલા રોડ) એ િા.૨૨/૬/૧૮ નારોજ િાધવપુરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે સને-૨૦૧૩
થી આજદીન સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન આરોપી અલર્ા અથકટેર્ ઈર્યુપિેન્ટના પ્રોપરાઈટર ભગાજી
િખાજી ઠાર્ોર (રહે. દે દીયાસણ જી.આઈ.ડી.સી-૨ િહેસાણા) દીલ્લી દરવાજા બીજી ટાવરિાં બીજા િાળે
ઓફીસ નં.સી/૮૫ ‘ શ્રી સત્યદે વ સ્ટીલ ’ નાિની દુર્ાનેથી અલગ અલગ પ્રર્ારના આયનક સ્ટીલ િેિજ
લોખંડને લગિી અન્ય પ્રોડક્ટ રો-િટીરીયલ કર્િિ રૂમપયા ૨૨,૭૦,૫૦૫/- ખરીદ ર્રી રૂમપયા
૧૩,૨૫,૫૨૯/- પેિેન્ટ ર્રી બાર્ી નીર્ળિા રૂમપયા ૯,૪૪,૯૭૬/- નહી આપી મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી
ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી એ.જી.પરિાર ચલાવે છે .

ક્રાઈમ બ્રાન્ચાઃ દશકનભાઇ પ્રમવણકુિાર શાહ (ઉ.વ.૫૧) (રહે. ગોયલપાર્ક રો હાઉસીસ,પેિચંદનગર રોડ,
વસ્ત્રાપુર) એ િા.૨૨/૬/૧૮ નારોજ ક્રાઈિ બ્રાન્ચ ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૦/૦૬/૧૮ બપોરના
૪/૫૫ વાગ્યા પહેલાં અજાણી વ્યક્ક્િએ દશકન શાહના એસ.બી.આઈ. બેન્ર્ના ક્રેડીટર્ાડક નો નંબર િથા
પાસવડક ર્ોઈ રીિે િેળવી લઈ કુલ રૂમપયા ૩૦,૨૩૯/- ટ્રાન્ઝેર્શન ર્રી લઈ, દશકનભાઇ સાથે મવશ્વાસઘાિ
અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.ઈ.શ્રી જે.એસ.ગેડિ ચલાવે છે .
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ઘરફોડ ચોરી :-

સમાચાર યાદી િં.૧૧૮૫ /૧૮

ઈસિપરુ ાઃ જીિેન્રભાઇ િાધવભાઇ ચૌહાણ (ઉ.વ.૬૨) (રહે.નવરચના સોસાયટી આનંદવાડીની અંદર
આનંદવાડી બસ સ્ટેન્ડ પાસે ઇસનપુર) એ િા.૨૨/૬/૧૮ નારોજ ઈસનપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ
નોધાવી છે ર્ે િા.૧૯/૦૬/૨૦૧૮ રાિના ૧૧/૩૦ થી િા.૨૦/૦૬/૨૦૧૮ ર્લાર્ ૬/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન
પોિાના િર્ાનના રસોડાની બારીની લોખંડની ગ્રીલ િોડી અજાણી વ્યક્ક્િ ઘરિા પ્રવેશ ર્રી મિજોરીનુ
િાળુ િોડી મિજોરીિાંથી સોના ચાંદીના દાગીના, ચાંદીના મસક્કા નંગ-૧૦ અને રોર્ડ રૂમપયા ૯૧,૦૦૦/િળી કુલ રૂમપયા ૧,૧૯,૯૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઇ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ ચલાવે છે .

આત્મહત્યા :-

સમાચાર યાદી િં.૧૧૮૬/૧૮

રખિયાલાઃ જાગ્રિીબહેન ડો/ઓ મવનોદભાઇ પરિાર (ઉ.વ.૧૭) (રહે.સંિ મવનોદભાવેનગર પાણીની ટાંર્ી
સાિે સ્લિ ર્વાટક સ રબખયાલ) એ અગમ્ય ર્ારણોસર િા.૨૨/૬/૧૮ ર્લાર્ ૧૧/૦૦ થી ૧૨/૦૦ વાગ્યા
દરમ્યાન પોિાના ઘરે લોખંડની એંગલ સાથે દુપટ્ટો બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે
રબખયાલ પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી જે.જે.ગઢવી ચલાવે છે .

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

2

