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

ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૧૩/૦૭/૨૦૧૮ ગરૂુ વાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગારા ધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૩૨૪/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૨૩ ર્ેસ ર્રી, ૨૩ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૯૨ લીટર
દે શી દારૂ, ૧૩૨ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૩૪૮ ક્વાટક ર ઇંગ્લીશ દારૂ, ૭૬ બબયર ટીન ર્બજે ર્યાક હિા.િેિજા
જુગારા ધારા હેઠળા ૨ ર્ેસા ર્રી ૬ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડા રૂમપયા ૨૧,૫૪૨/- અને જુગારના સાધનો
ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૩૨૫/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૫૯ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી.૯૩ મુજબ ૨૨ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૧૨
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

વવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :-

સમાચાર યાદી નં.૧૩૨૬/૧૮

માધવપરુ ાાઃ ગીિાબહેન W/o મુર્ેશભાઈ પટેલ (ઉ.વ.૪૬)(રહે,રત્ન પ્લાઝા ર્ોમ્પલેક્ષ, પંચવટી
બંગ્લોઝની સાિે, ન્યુ રાણીપ) એ િા.૧૧/૭/૧૮ નારોજ િાધવપુરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી
છે ર્ે િા.૫/૭/૧૮ ર્લાર્ ૧૦/૦૦ થી ૧૧/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન દે વજીપુરા લાઇનની આગળ AMTS બસ
સ્ટેન્ડ પાસે રોડ પર બે અજાણ્યા ઇસિોએ (૨૨ થી ૩૫ વર્કના આશરાના) ગીિાબહેન ર્હેલ ર્ે “ આ
િિારા દાગીના િને ઉિારી આપો જેના બદલે િિે આ બોક્ષિાં રૂપીયાની નોટોનુ ં બંડલ છે આ િિે રાખો”
િેિ ર્હી મવશ્ર્વાસિાં લેિા, ગીિાબહેને પહેરેલ સોનાનુ ં િંગળસુત્ર, સોનાની સેર અને બુટ્ટી િળી િિાિ
દાગીના કુલ કર્િંિિ આશરે રૂમપયા ૪૦,૦૦૦/- િિાના િેળવી લઈ નાસી જઇ, બાદિાં ગીિાબહેને સદર
બોક્સ ફાડી જોિા બંડલના ઉપરના ભાગે ૧૦૦ રૂમપયાની નોટ સ્ટેપલર થી ફીટ ર્રી િેની નીચે સફેદ
લીંટી વાળા ર્ાગળો ગળી વાળી બંડલ બનાવી, ગીિાબહેન ને આપી, િેઓ સાથે મવશ્વાસઘાિ અને
છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એ.એન.પટેલ ચલાવે છે .
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ઘરફોડ :-

સમાચાર યાદી નં.૧૩૨૭/૧૮

ુ રાત યવુ નવસીટી : ભવનેશ ભરિકુિાર પટેલ (ઉ.વ.૩૭) (રહે, મવન્ડિાઈસ, સાયન્સ સીટી, ભાડજ
ગજ
ક્રોસ રોડ, એસ.પી.રીંગ રોડ) એ ગુજરાિ યુમનવસીટી પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે
િા.૧૦/૭/૧૮ રાિના ૯/૦૦ થી િા.૧૧/૦૭/૧૮ ના ૧૦/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન નવરં ગપુરા ગુલબાઈ
ટેર્રા, રોનર્ ર્ોમ્પલેક્ષના બીજા િાળે , એસ/૨ “ધનલાભ લોજીસ્ટીર્” નાિની પોિાની ર્સ્ટિ ક્લીયરીંગની
ઓફીસ ના બાથરૂિ ની વેંટીલેટર બારી ર્ે ર્ીચનની સ્લાઈડર બારીની ગેપ િાંથી ર્ોઇ અજાણી વ્યક્ક્િ
ઓફીસિાં પ્રવેશ ર્રી, ઓફીસિાં ચાર ખાનાવાળા ડ્રોઅરિાંથી રોર્ડ રૂમપયા ૩,૦૦,૦૦૦/- ચોરી ર્રી લઈ
ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી બી.જી.વસાવા ચલાવે છે .

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