જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટેલીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ંટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૦૯/૧૦/૨૦૧૮ મંગળવાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૯૭૧/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૫૧ ર્ેસ ર્રી, ૫૦ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૨૨૧ લીટર
દે શી દારૂ, ૫૫ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૧૮૦ ક્વાટક ર ઈંગ્લીશ દારૂ ર્બજે ર્યો હિો. િેિજ જુગાર ધારા હેઠળ ૨ ર્ેસ
ર્રી ૧૧ વ્યક્ક્િઓની અટર્ ર્રી રોર્ડ રૂમપયા ૨૧,૪૧૦/- ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૯૭૨/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૫૧ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી િેિજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૧ વ્યક્ક્િની અને પાસા હેઠળ ૬
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

છે તરપીંડી અને વવશ્વાસઘાત :-

સમાચાર યાદી નં.૧૯૭૩/૧૮

ઈસનપરુ ાઃ મવપુલભાઇ રિીલાલ શાહ (રહે, ઘનશ્યાિનગર ર્ેનાલ રોડ ઘોડાસર) એ િા.૮/૧૦/૧૮
નારોજ ઇસનપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૩/૦૭/૧૮ બપોરના ૧૨/૦૦ થી
િા.૨૭/૦૭/૧૮ સાજના ૪/૦૦ સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન જેટ હોલીડેઝ ર્ંપનીના નાિથી મવપુલભાઇ
ને જુદા-જુદા િોબાઇલ નંબરો પરથી યોગેશ ચૌહાણ િથા મવનય ચોપડા િથા બેન્ર્ ઓફ િહારાષ્ટ્ટ્રના
િેનેજર પીયુશ જૈન નાિની વ્યક્ક્િઓએ ફોન ર્રી, મવપુલભાઇને હોલીડે પેર્ેજની લોભાિણી લાલચ
આપી, www.jetholidays.co.in સાઇટ પર મવપુલભાઇએ હોલીડે પેર્ેજ બુર્ ર્રાવિા, મવપુલભાઇને “લેપટોપ
અને ઘડીયાળ ઇનાિ રૂપે લાગેલ છે ” િેવી લાલચ આપી www.jetholidays.co.in પરથી િેઓના ઇક્વીટીસ
બેન્ર્ના ખાિા નંબર-૧૦૦૦૦૩૭૨૩૦૨૫ િાં જુદી-જુદી રર્િો ભરાવી, મવપુલભાઇ પાસેથી કુલ રૂમપયા
૪,૪૬,૪૫૨/- ઓન-લાઇન િેિના ર્ોટર્ િહીન્રા બેન્ર્ના ખાિાિાંથી િેળવી લઇ, ઇન્ટરનેટ ફેસીલીટીનો
દુરુપયોગ ર્રી મવપુલભાઇ સાથે છે િરપીંડી અને મવશ્વાસઘાિ ર્યો છે . આ ગુનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી
એન.એિ.પટેલ ચલાવે છે .

ચોરી :-

સમાચાર યાદી નં.૧૯૭૪/૧૮

કૃષ્ણનગરાઃ િનસુખભાઇ િોિીભાઇ ગેંડીયા (રહે,ચામુડં ા સોસાયટી લાભ એપાટક િન્ે ટની બાજુિાં જી.ડી
હાઇસ્કુલ રોડ સૈજપુર બોધા) એ કૃષ્ટ્ણનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૦૮/૧૦/૧૮
ર્લાર્ ૧૨/૪૫ વાગ્યાના સુિારે કૃષ્ટ્ણનગર હીરાવાડી િેડાવાલી ચાલી નજીર્ રોડ ઉપરથી એર્ િોટર
સાયર્લ ઉપર આવેલ ત્રણ પુરૂષોએ િનસુખભાઇની એક્ટીવાના હર્
ુ િાં ભરાવેલ થેલીિાં રોર્ડ રૂમપયા
૧,૦૦,૦૦૦/- અને શેર ર્ાગળો મુર્ેલ થેલી, િનસુખભાઇની નજર ચુર્વી ચોરી ર્રી નાસી ગયા હિા. આ
ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી પી.ર્ે.દવેરા ચલાવે છે .
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આત્મહત્યા :-

સમાચાર યાદી નં.૧૯૭૫/૧૮

માધવપરુ ાાઃ િાધવપુરા િીલ બબલાડી ર્મ્પાઉંડ ઇદગાહ શ્રીજી સો ખાિે રહેિા અને ત્યાજ ર્ાિ ર્રિા
ર્િકલી વેર્ટરાવ િાગુણી ચૌધરી (ઉ.વ.૪૫) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૦૮/૧૦/૧૮ ર્લાર્ ૧૦/૦૦ થી
૧૨/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન િીલના ર્ારખાનાિાં બીજા િાળે આવેલ ઓરડીિાં છિના ભાગે લોખંડની એંગલ
સાથે રૂિાલ બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે િાધવપુરા પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ
નોંધી આ અંગેની િપાસ િ.સ.ઈ.શ્રી લાલજીભાઇ ચેહોરભાઇ ચલાવે છે .

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