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

ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૨૧/૦૬/૨૦૧૮ ગરૂુ વાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૧૬૮/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૬૬ ર્ેસ ર્રી, ૬૩ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૪૦૨ લીટર
દે શી દારૂ, ૩૬૨ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૧૮૨૪ ક્વૉટર ઇંગ્લીશ દારૂ, ૨૪૦ બબયર ટીન, ૦૨ સ્કુટર, ૦૧ રીક્ષા
અને ૦૧ ર્ાર ર્બજે ર્રી હિી. િેિજ જુગારધારા હેઠળ ૦૫ ર્ેસ ર્રી ૧૯ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા
૨૧,૫૨૦/- અને જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૧૬૯/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૩૬૮ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી.૯૩ મુજબ ૧૪ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

છે તરપીંડીની ફરીયાદાઃસરદારનગર

સમાચાર યાદી નં.૧૧૭૦ /૧૮

: હરે શભાઇ નંદ્લાલ સચદે વ (ઉ.વ.૪૧)(રહે,સુદરવન
ં
સોસાયટી, નોબલનગર

સરદારનગર) એ િા.૨૦/૬/૧૮ નારોજ સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે
િા.૦૭/૬/૧૮ થી િા.૨૦/૦૬/૧૮ સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન આરોપી નરે શ ઉફે મનકર્ જગકદશકુિાર
વાધવાણી (રહે, “એ” વોડક , નરોડા પાટીયા) એ હરે શભાઇ નો ર્ાચો િેિજ રે ડીિેડ િાલ કુલ કર્િંિિ રૂમપયા
૪,૧૨,૯૪૧/- િિાનો ટ્રાંસપોટક િાં િોર્લવા સારૂ આપ્યો હિો. જે િાલ બારોબાર સગેવગે ર્રી દઇ,
હરે શભાઇ સાથે મવશ્વાસઘાિ અને છે િરમપડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ડી.બી.પ્રજાપિી
ચલાવે છે .

રામોલ : રાનીદે વી વા/ઓ કદનેશભાઇ કુિાર (ઉ.વ.૩૯)(રહે,હરીઘાિ સોસાયટી, મવભાગ-૧ એસ.આર.પી.
ર્વાટસકની બાજુિા બાપા સીિારાિ ચોર્ નવા નરોડા) એ િા.૨૦/૬/૧૮ નારોજ રાિોલ પોલીસ સ્ટેશન
ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે છે લ્લા બે વર્ક થી આજકદન સુધી સિયગાળા દરમ્યાન આરોપી (૧) િધુબહેન
અજયભાઇ ઠાર્ર અને (૨) અજયભાઇ ઠાર્ર (બંને રહે, વૈદેહી રે સીડેન્સી વસ્ત્રાલ) ભેગાિળી રાનીદે વી
પાસે થી રૂપીયા ૫,૦૦,૦૦૦/- હાથ ઉછીના લીધેલ હિા. જે રૂમપયા આજકદન સુધી રાનીદે વીને પરિ
નહી આપી, રાનીદે વી સાથે મવશ્વાસઘાિ અને છે િરમપડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
ર્ે.એિ.વાઘેલા ચલાવે છે .
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ચોરી :-

સમાચાર યાદી નં.૧૧૭૧ /૧૮

રખિયાલ : ર્રશનભાઇ આત્િારાિભાઇ પટેલ (ઉ.વ.૫૫)(રહે,િપોવન સોસાયટી અનીલ સ્ટાચક રોડ
સરસપુર) એ રબખયાલ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૧૯/૬/૧૮ રાિના ૮/૦૦ થી
િા.૨૦/૬/૧૮ ના ૧૦/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન રબખયાલ ર્ેવલર્ાંટા ચાર રસ્િા ખાિે આવેલ
બી.એસ.એન.એલ. ના ડર્(ચેમ્બર)િાંથી અને નારાયણ હોસ્પીટલ સાિે આવેલ બીઆરટીએસ બસ સ્ટેન્ડ
ઉપર આવેલ બી.એસ.એન.એલ. ના ડર્(ચેમ્બર)િાંથી કુલ ૩૬૦ િીટર ર્ેબલ કુલ કર્િંિિ રૂમપયા
૨,૯૦,૦૦૦/- િિાના અજાણી વ્યક્ક્િ ચોરી ર્રી લઈ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
પી.જે.ખરસાણ ચલાવે છે .

ઓઢવ : સંજયસીંહ ચતુરસીંહ જાડેજા (ઉ.વ.૩૭)(રહે,િારૂમિનગર આશાપુરા પ્રોવીઝન પાસે, જાિનગર)
એ િા.૨૦/૬/૧૮ નારોજ ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૧૮/૬/૧૮ ના ર્લાર્
૩/૩૦ થી ૬/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન ઓઢવ વધકિાન ટેક્ષટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીની બહાર રોડ ઉપર પાર્ક ર્રે લ
પોિાની અશોર્ લે-લેન્ડ ર્ંપનીની ટ્રર્િાંથી પ્લાસ્ટીર્ના દાણાની બેગ નંગ-૪૫ કુલ કર્િંિિ રૂમપયા
૧,૧૨,૦૦૦/- િિાની ર્ોઇ અજાણી વ્યક્ક્િ ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
ર્ે.આર.પરિાર ચલાવે છે .

વાહન ચોરી :-

સમાચાર યાદી નં.૧૧૭૨ /૧૮

સોલા હાઇકોર્ટ : મુર્ેશભાઇ ર્ાળીદાસ પંચાલ (ઉ.વ.૩૯)(રહે.ડાહ્યાર્ાર્ાનગર મવભાગ-૧, રાિાપીરના
િંદીરની સાિે ચાંદલોડીયા) એ િા.૨૦/૬/૧૮ નારોજ સોલા હાઇર્ોટક પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ
નોધાવી છે ર્ે િા.૧૭/૬/૧૮ બપોરના ૧/૦૦ વાગ્યાના સુિારે સોલા મસવીલ હોસ્પીટલના જનરલ પાકર્િંગ
િાં પોિાની ઓટોરીક્ષા નંબર જીજે.૦૧.ટી.બી.૨૯૨૨ કર્િિ રૂપીયા ૧,૨૦,૦૦૦/- િિાની પાર્ક ર્રી મુર્ી
હિી. જેની ચોરી િા.૧૮/૬/૧૮ સાંજના ૪/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન થઇ હિી. આ ગુનાની િપાસ િ.સ.ઇ.શ્રી
અિીિભાઇ રણછોડભાઇ ચલાવે છે .

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