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

ુ વાર
તા.૧૨/૧૦/૨૦૧૮ શક્ર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૯૯૦/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૭૨ ર્ેસ ર્રી, ૮૦ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૧૯૩ લીટર
દે શી દારૂ, ૩૪ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૭૨ ક્વાટક ર ઈંગ્લીશ દારૂ, ૧ િોટર સાયર્લ અને ૧ સ્કૂટર ર્બજે ર્ર્યક
હતય. િેિજ જયગાર ધારા હેઠળ ૧ ર્ેસ ર્રી ૧ વ્યક્ક્િની અટર્ ર્રી રોર્ડ રૂમપયા ૨૪૦/- અને જયગારના
સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૯૯૧/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મયજબ કયલ
૧૧૮ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી િેિજ પ્રોહી ૯૩ મયજબ ૯ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૨
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

છે તરપીંડીની ફરીયાદાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૯૯૨/૧૮

વસ્ત્રાપરુ ાઃ ર્લ્પેશભાઇ સયબોધભાઇ વખારીયા (ઉ.વ.૪૬)(રહે,ત્રીસલા ફ્લેટ, આનંદનગર સોસાયટી પાલડી)
એ િા.૧૧/૧૦/૧૮ નારોજ વસ્ત્રાપયર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે ઓગષ્ટ/૨૦૧૮ િથા
સપ્ટેમ્બર/૨૦૧૮ દરમ્યાન વસ્ત્રાપયર નહેરૂપાર્ક બાલાજી ર્ોમ્પલેક્ષ સી/૨ ખાિે આરોપી “નોવા ઇન્ફો ટેર્”
ના િાલીર્ મિતયલ કૃષ્ણર્ાંન્િ દે સાઇ (રહે,શ્રીનગર સોસાયટી, સૌરાષ્ટ્ર ફરસાણ હાઉસ કૃષ્ણનગર) એ
ર્લ્પેશભાઇ પાસેથી કયલ રૂમપયા ૧,૪૭,૯૯,૫૯૬/- નો િાલ ખરીદ ર્રી, નાણા નહી ચયર્વી, િાલ બારોબાર
વેચી નાસી જઇ ર્લ્પેશભાઇ સાથે મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીડી ર્રી છે . આ ગયનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી
એસ.આર.ગાિીિ ચલાવે છે .

સોલા હાઇકોર્ટ ાઃ મવશ્વેશ સયભાશચંદ્ર પટેલ (રહે, અભભશ્વેિ બંગલોઝ, હોટેલ શાહીબાગ પાછળ ભગરધરનગર
પાસે શાહીબાગ) એ િા.૧૧/૧૦/૨૦૧૮ નારોજ સોલા હાઇર્ોટક પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે
ર્ે ઓક્ટોબર/૨૦૧૭ થી આજદદન સયધીના સિયગાળા દરમ્યાન નારોલ, ર્ાશીરાિ િીલ ર્ંપાઉન્ડ ખાિે
આવેલ ર્ંપની “શંભ ય ટેક્ષટાઇલ િીલ્સ પ્રા.લી.” ના દડરે ક્ટર આરોપી મનલેશ અગ્રવાલ (રહે.િનવાર બંગલો
શીલજ રાંચરડા રોડ, શીલજ) એ મવશ્વેશ પાસેથી વેપાર અથે રૂમપયા ૧૬,૬૮,૭૭૨/- નો િાલ ખરીદ ર્રી
િાલના નાણા નહી ચયર્વી, મવશ્વેશ સાથે મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગયનાની િપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી જે.ડી.પટેલ ચલાવે છે .
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ઘરફોડાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૯૯૩/૧૮

ય વન રોડ
વસ્ત્રાપરુ ાઃ રે ખાબહેન વા/ઓ સંજયભાઇ દંિાણી (રહે, નિકદા આવાસ યોજનાના િર્ાનિા, મસિંધભ
બોડર્દે વ) એ વસ્ત્રાપયર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૧૦/૧૧/૧૮ સાજના ૭/૩૦ થી
િા.૧૧/૧૦/૧૮ સવારના ૧૦/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના િર્ાનના દરવાજાનય ં ડયપ્લીર્ેટ ચાવીથી િાળુ
ખોલી, અજાણી વ્યક્ક્િ ઘરિાં પ્રવેશ ર્રી, િીજોરીિાંથી સોનાના દાગીના અને રોર્ડ રૂમપયા િળી કયલ
રૂમપયા ૬,૪૧,૦૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . આ ગયનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી એસ.આર.ગાિીિ
ચલાવે છે .

ચોરી :-

સમાચાર યાદી નં.૧૯૯૪/૧૮

કૃષ્ણનગરાઃ પ્રમવણભાઇ ચંપર્લાલ િોદી (ઉ.વ.૪૮)(રહે, નંદ બંગલોઝ નોબલ સ્કયલ પાછળ કૃષ્ણનગર)
એ કૃષ્ણનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૧૧/૧૦/૨૦૧૮ સાજના ૫/૩૦ થી ૬/૩૦
દરમ્યાન કૃષ્ણનગર બગીચા પાસે બાપા સીિારાિની િઢય લીની બાજયિાં આવેલ ખયલ્લી જગ્યાિાં
પ્રમવણભાઇના પયત્રએ િેઓની ફોરવ્હીલ ગાડી ધોવા િાટે આપેલ, જે ગાડીિાં મયર્ેલ રોર્ડ રૂમપયા
૧,૫૦,૦૦૦/- પૈર્ી ગાડીિાંથી રોર્ડ રૂમપયા ૫૦,૦૦૦/- અજાણી વ્યક્ક્િએ ચોરી ર્રી લીધી હિી. આ
ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી પી.ર્ે.દવેરા ચલાવે છે .

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

2

