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

ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૦૮/૦૭/૨૦૧૮ રમવવાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ તરફથી ર્રવાિાં
આવેલ પ્રશંસનીય/નોંધપાત્ર ર્ાિગીરી :-

સિાચાર યાદી નં.૧૨૮૯/૧૮

ઘાટલોડીયા પોલીસ સ્ટેશન
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૧૪૩ પેટી ઇંગ્લીશ દારુના જથ્થો ભરે લ ટ્રર્ સાથે બે ઇસિોને ઝડપી પાડતી
અિદાવાદશહેર ક્રાઇિ બાન્ચ,
ુ ત પોલીસ કમમશ્નરશ્રી જે.કે.ભટ્ટ તથા
અમદાવાદ શહેર ક્રાઇમ બ્રાન્ચનાાં સાંયક
નાયબ પોલીસ કમમશ્નરશ્રી દીપન ભદ્રન તથા અમિક નાયબ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી ડો.રાજદીપમસિંહ ઝાલા
નાઓએ આગામી રથયાત્રા તહેવાર અનુસિ
ાં ાને અમદાવાદ શહેર મવસ્તારમાાં પ્રોહીબીશન તથા જુગાર
સાંબિ
ાં ી ગુનાઓ શોિવા સારુ ક્રાઇમ બ્રાાંચના અમિકારીઓને સુચના આપેલ. જે અનુસિાને ક્રાઇમ બ્રાાંચના
પોલીસ ઇન્સ્પેકટર શ્રી બી.પી.રોજીયા સાહેબ નાઓનાાં માગગદશગન અને સુપરમવઝનમાાં કામ કરતા તેઓનાાં
સ્કોડનાાં પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકટર શ્રી એસ.જે.જાડેજા, તથા પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકટર શ્રી એસ.બી.દે સાઇ તથા
સ્ટાફનાાં માણસો સાથે પેટ્રોલીંગમા હતા આ દરમ્યાન મળે લ બાતમી હકકકત આિારે એસ.પી.રીંગરોડ
રામોલ ટોલટેક્ષ પાસેથી આરોપીઓ (૧) મવજય S/O ર્ાન્તીલાલ જાતે ર્લાલ ઉવ.૨૪ રહે. મ.નાં.૭૮૧, ન્યુ
ુ , રાજસ્થાન (૨) ઇન્રમવજયમસિંહ ઉફે લાલો S/O દલપતમસિંહ જાતે
કોલોની, રાણી રોડ, ખેરવાડા, ઉદે પર
ચૌહાણ ઉવ. ૨૮ રહે. ગામ અણખોલ, પોસ્ટ-ચાાંદરે જ તા. તલોદ જી. સાબરકાાંઠા નાઓને
તા.૦૮/૦૭/૨૦૧૮ ના રોજ પકડી અટક કરી તેમની પાસેથી રોમાનોવ વોડકા ઇંગ્લીશ દારુની કુલ બોટલ
નાંગ- ૮૦૪ કકિં.રૂ.૨,૪૧,૨૦૦/- તથા ઓકિસર ચોઇસ વ્હીસ્કી ની બોટલ નાંગ-૯૧૨ કકિં.રૂ. ૨,૭૩,૬૦૦/તથા મોબાઇલ િોન નાંગ-૨ કકિં.રૂ.૧૫૦૦/- તથા ટ્રક નાં. GJ-09-Y-8407 કકિં.રૂ.૬,૦૦,૦૦૦/- મળી તમામ
ની કુલ કકિં.રૂ.૧૧,૧૬,૩૦૦/- નો મુદ્દામાલ કબ્જજે લેવામા આવેલ છે .
પકડાયેલ આરોપીઓની પુછપરછ કરતા આરોપી ગઇ કાલ સાાંજના સમયે
રાજસ્થાન મસમલવાડા રોડ ઉપરથી ઇંગ્લીશ દારુનો જથ્થો લાવી અને અમદાવાદ શહેર એસ.પી.કરિંગરોડ
રામોલ ટોલટેક્ષ ખાતે થી પસાર થતા પકડાયેલ ગયેલ હોય અને આરોપીઓ ઉપરોકત ઇંગ્લીશ દારુનો
જથ્થો અમદાવાદ શહેરમાાં કોને આપવા સારુ આવેલ છે અને કઇ જગ્યાએ ખાલી કરવા ના હતા તે બાબતે
પો.સબ.ઇન્સ. એસ.જે.જાડેજા નાઓ તપાસ ચલાવી રહેલ છે .
ુ ાહીત ઇમતહાસ:પર્ડાયેલ આરોપીઓનો ગન
પકડાયેલ આરોપી (૧) મવજય કલાલ અગાઉ કહિંમતનગર તથા મોડાસા પોલીસ
સ્ટેશનમાાં ઇંગ્લીશ દારુના કેસોમાાં પકડાયેલ છે તેમજ આરોપી નાં.(૨) ઇન્દ્રમવજયમસિંહ ચૌહાણ નાનો તલોદ
પોલીસ સ્ટેશનમાાં ઇંગ્લીશ દારુના કેસમાાં પકડાયેલ છે .
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ઓઢવ પોલીસ સ્ટે શન

નાયબ પોલીસ કમમશનર,
કાંટ્રોલરૂમ, અ’વાદ શહેર.
પોલીસ કમમશનર વતી.
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