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

તા.૨૬/૧૧/૨૦૧૮ સોમવાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૩૦૩/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૩૯ ર્ેસ ર્રી, ૩૯ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૧૦૭ લીટર
દે શી દારૂ, ૨૩૩ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૨૪૦ ક્વાટક ર ઈંગ્લીશ દારૂ, ૧ ર્ાર અને ૨ સ્કૂટર ર્બજે ર્યાક હિા.
િેિજ જુગારધારા હેઠળ ૪ ર્ેસ ર્રી ૧૮ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૬૬,૯૮૦/- અને જુગારના
સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૩૦૪/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૩૦ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી-૯૩ મુજબ ૧૧ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

છે તરપીંડીની ફરીયાદાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૩૦૫/૧૮

ુ ાઇ સુયકર્ાંિભાઇ પંચાલ (રહે.રૂપાલ એપાટક િેન્ટ, રાધાસ્વાિી રોડ રાણીપ) એ
સોલા હાઇકોર્ટ ાઃ હહિાંશભ
િા.૨૫/૧૧/૧૮ નારોજ સોલા હાઇર્ોટક પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૧૬/૦૭/૧૮ થી
િા.૧૯/૦૭/૧૮ સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન સોલા સાયન્સ સીટી રોડ હહર પાટી પ્લોટ ખાિે આરોપી
(૧) સચચન અશોર્ભાઇ પટેલ (રહે. હહરમવલા ફ્લેટ ર્ારચગલ પેટ્રોલપંપ સાિે સોલા) અને (૨) પંર્જ
ુ ાઇની
નરમસિંહભાઇ પટેલ (રહે.સાયોના સીટી મવભાગ-૪ આર.સી ટેર્નીર્લ રોડ) એ ભેગા િળી હહિાંશભ
ર્ાર હર્િિ રૂમપયા ૨,૦૫,૦૦૦/- વેચાણ લઇ જઈ નાણા નહી ચુર્વી, ર્ાર અન્ય ર્ોઇને વેચાણ આપી,
ુ ાઇ સાથે મવશ્વાસઘાિ અને છે િરમપિંડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી બી.એિ.પરિાર
હહિાંશભ
ચલાવે છે .

નજર ચકુ વી ચોરી :-

સમાચાર યાદી નં.૨૩૦૬/૧૮

ઘાર્લોડીયાાઃ ધમિિષ્ઠાબહેન િખિમસિંહ સોનગરા (ઉ.વ.૫૮)(રહે.”ડી” ટાઇપ વસ્ત્રાપુર સરર્ારી વસાહિ
ગુરુકુળ રોડ) િા.૨૪/૧૧/૧૮ ર્લાર્ ૧૨/૧૫ વાગ્યાના સુિારે મવશ્રાિનગરથી સુભાષચોર્ સુધીની
ઓટોરીક્ષાની મુસાફરી દરમ્યાન ઓટોરીક્ષાિાં સાથે બેસલ
ે (૩૦ થી ૩૫ વષકના આશરાનો) અજાણ્યા પુરૂષે
ધમિિષ્ઠાબહેનની નજર ચુર્વી હાથિાં પહેરેલ સોનાની બંગડી હર્િિ રૂમપયા ૬૦,૦૦૦/- િિાની ચોરી
ર્રી લીધી હિી. આ અંગેની ફરીયાદ ધમિિષ્ઠાબહેન સોનગરાએ ઘાટલોડીયા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી
છે . આ ગુનાની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી અજીિમસિંહ ફુલમસિંહ ચલાવે છે .
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રામોલાઃ ર્ેયરુ ભાઇ સ/ઓ િનોજભાઇ પંચાલ (ઉ.વ.૧૯)(રહે.પ્રમુખ દશકન એપાટક િેન્ટ ર્ણાકવિી રોડ
એર્સપ્રેસ હાઇવે સીટીએિ રાિોલ) િા.૦૮/૧૧/૧૮ બપોરના ૩/૩૦ વાગ્યાના સુિારે રાિોલ સી.ટી.એિ.
ુ ભાઇની નજર ચુર્વી ગળાિાંથી
નજીર્ આવેલ બી.આર.ટી.એસ. બસ સ્ટેન્ડ ખાિે અજાણી વ્યક્ક્િએ ર્ેયર
ુ ભાઇ
સોનાની ચેઇન હર્િિ રૂમપયા ૪૫,૦૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લીધી હિી. આ અંગેની ફરીયાદ ર્ેયર
પંચાલે િા.૨૫/૧૧/૧૮ નારોજ રાિોલ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
વી.બી.વાઘેલા ચલાવે છે .

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