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

તા.૧૮/૧૧/૨૦૧૮ રવિિાર
અમદાિાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૨૫૦/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૭૪ ર્ેસ ર્રી, ૭૨ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૫૬૫ લીટર
દે શી દારૂ ર્બજે ર્યો હિો. િેિજ જુગારધારા હેઠળ ૦૧ ર્ેસ ર્રી ૦૨ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા
૩,૧૦૦/- અને જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૨૫૧/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૯૮ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી-૯૩ મુજબ ૩૨ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૦૪
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

છે તરપીંડીની ફરીયાદાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૨૫૨/૧૮

િસ્ત્રાપરુ : રાજેશભાઇ જ્યંિીલાલ પંડયા (રહે.મ ૃદુ લ પાર્ક દસ બંગલાની બાજુિાં ગુલબાઇ ટેર્રા,
આંબાવાડી) એ િા.૧૭/૧૧/૧૮ ના રોજ વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે
ઓક્ટોબર/૨૦૧૭ થી િા.૧૮/૫/૧૮ સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન થલિેજ ચાર રસ્િા, ટાઇટેનીયિ
સ્ક્વેર બી/૩૦૮ ખાિે આરોપી (૧) મશવિ ઘનંજયભાઇ પરીખ (હાલ રહે. જિકની) (૨) ધનંજયભાઇ
પરીખ (રહે. ર્લહાર બંગ્લો સેક્ટર-૨ શીલજ) એ ભેગાિળી રાજેશભાઇના દદર્રા ને જિકની ખાિે ર્ંપની
ખોલી વેપાર ઘંઘાિાં સેટ ર્રવાની વાિ ર્રી મવશ્વાસ ર્ેળવી રાજેશભાઇ પાસે થી “નીમ્બસ ટ્રેડીગ
જી.એિ.બી.એચ” નાિની ર્ંપની ખોલવા સારૂ પાવર લઇ ર્ંપની ના એિ.ડી. બની ર્ંપની ના એર્ાઉન્ટ
િાંથી નાણા ઉપાડી, નક્કી ર્રે લ સ્ટોર “નીમ્બસ ટ્રેડીગ જી.એિ.બી.એચ ર્ંપની” િાટે ભાડે લેવાની જગ્યાએ
આરોપીઓએ પોિાની “િાયરા ટ્રેડીગ જી.એિ.બી.એચ” ર્ંપની ના નાિે ભાડે રાખી, રાજેશભાઇના
૧,૦૦,૭૨૯/- યુરો (ભારિીય ચલણિાં રૂપીયા આશરે ૮૨,૦૦,૦૦૦/-) થાય છે િે વાપરી નાખી,
રાજેશભાઇ સાથે મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી જી.આર.ભરવાડ
ચલાવે છે .
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ઘરફોડ ચોરીાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૨૫૩/૧૮

કૃષ્ણનગર : ર્નુભાઇ નાથાભાઇ વાળંદ (ઉ.વ.૫૨)(રહે. યુવરાજપાર્ક સોસાયટી, ર્ઠવાડા રોડ નવા નરોડા)
એ િા.૧૭/૧૧/૧૮ ના રોજ કૃષ્ણનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૧૪/૧૧/૧૮
રાિના ૧૦/૦૦ થી િા.૧૬/૧૧/૧૮ સાંજના ૭/૩૦ વાગ્યા દરિીયાન પોિાના િર્ાનના દરવાજાનુ
િાળુ િોડી, અજાણી વ્યક્ક્િ િર્ાનિાં પ્રવેશ ર્રી િીજોરી િાંથી સોના-ચાંદી ના દાગીના િથા રોર્ડ રૂમપયા
િળી કુલ રૂમપયા ૧,૯૫,૦૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
ડી.જી.વહોનીયા ચલાવે છે .

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