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

તા.૨૪/૧૨/૨૦૧૮ સોમવાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૪૮૫/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૪૮ ર્ેસ ર્રી, ૪૬ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૫૧ લીટર
દે શી દારૂ, ૨૬૮ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૧૨૦ ક્વાટક ર ઈંગ્લીશ દારૂ, ૧૪૦ બબયર ટીન, ૧ લર્ઝરી બસ અને
૧ સ્કૂટર ર્બજે ર્ર્યક હતય. િેિજ જયગાર ધારા હેઠળ ૩ ર્ેસ ર્રી ૯ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા
૧૦,૧૫૦/- અને જયગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૪૮૬/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મયજબ કયલ
૫૪ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી-૯૩ મયજબ ૫ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૨
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

વવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :-

સમાચાર યાદી નં.૨૪૮૭/૧૮

ુ રુ ાઃ લક્ષ્િીચંદ નેચલદાસ રાિચંદાની (ઉ.વ.૬૯)(રહે.સયયકદદપ ટાવર સર્જન ટાવરની બાજયિાં
કાલપ
ય પોલીસ સ્ટેશન ખાિે
એસ.બી.આઈ બેન્ર્ સાિે િેિનગર ગયરૂકયળ) એ િા.૨૩/૧૨/૧૮ નારોજ ર્ાલયપર
ય ર્ોટક ની રાંગ,
ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૦૧/૦૭/૨૦૧૭ ર્લાર્ ૧૧/૦૦ વાગે રે વડી બજાર ર્ાલયપર
નેિાજી િાર્ે ટ ખાિે આરોપી (૧) પંર્જ રાિનીવાસ અગ્રવાલ (ઓફીસ: સફલ-૨, વાણીજ્ય ભવન પાસે,
રાયપયર) (૨) રિનકયિાર પ્રભયરાિ પટેલ (ઓફીસ:સફલ-૨ (સયિેલ બીજનેસ પાર્ક -૨) વાણીજ્ય ભવન
રાયપયર) (૩) ર્િલ ભવનદાસ છાબલાની (ઓફીસ: િારૂિીનંદ ર્ોમ્પલેક્ષ િાધવબાગની સાિે, સારં ગપયર)
(૪) પવનકયિાર ભયરાલાલ શિાક (ઓફીસ: પ્રમિભા-૧, ગાંધીગ્રાિ રે લવે સ્ટેશન સાિે આશ્રિરોડ) (૫)
સયરેશકયિાર જૈન (ઓફીસ : બીજો િાળ, સફલ-૨, વાણીજ્ય ભવન પાસે, રાયપયર) (૬) મયર્ેશ પયરણચંદ્ર
બંસલ (ઓફીસ: સફલ-૨, વાણીજ્ય ભવન પાસે, રાયપયર) અને (૭) ર્ૌશલ અરમવિંદભાઇ ર્ેલ્યા (ઓફીસ
ય નાર્ા પાસે, ર્ાલયપર
ય ) એ ભેગા િળી લક્ષ્િીચંદને મવશ્વાસિાં લઈ શટીગ
: પહેલો િાળ, સફલ-૪, ર્ાલયપર
ર્ાપડ િાલ દર્િિ રૂમપયા ૯,૫૨,૦૮,૪૦૨/- ખરીદી ર્રી નાણા નહી ચયર્વી, લક્ષ્િીચંદ સાથે મવશ્વાસઘાિ
અને છે િરમપિંડી ર્રી છે . આ ગયનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી આર.જી.દે સાઈ ચલાવે છે .
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સાઈબર ક્રાઈમાઃ નીિીનભાઇ ચીનયભાઇ શાહ (ઉ.વ.૬૪)(રહે.ગેલેક્સી ટાવર, ગ્રાન્ડ ભગવિી હોટલ પાસે
બોડર્દે વ) એ સાઇબર ક્રાઇિ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૨/૧૨/૧૮ નારોજ
નીિીનભાઇના ક્રેદડટર્ાડક દ્વારા અજાણી વ્યક્ક્િએ ટ્રાન્જેક્શન ર્રી રૂમપયા ૯૨,૪૯૬/- ટ્રાંજેક્શન ર્રી િેળવી
લઈ નીિીનભાઇ સાથે છે િરપીંડી અને મવશ્વાસઘાિ ર્યો છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ર્ે.આર.ચૌધરી
ચલાવે છે .

આત્મહત્યાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૪૮૮/૧૮

કાગડાપીઠાઃ વૈશાલીબહેન વા/ઓફ સેલ્વિભાઇ મયદલીયાર (ઉ.વ.૨૮) (રહે.ર્ણકમક્ય િેશ્વર એપાટક િેન્ટ
દદવાન બલ્લયભાઇ સ્કયલ સાિે વાબણજય ભવનની સાિે પાછળ ર્ાંર્રીયા) એ અગમ્ય ર્ારણસર
િા.૯/૧૨/૧૮ ર્લાર્ ૯/૧૫ વાગ્યાના સયિારે પોિાના ઘરે પંખાના હર્
ય િાં દયપટ્ટો બાંધી ગળે ફાસો ખાિા
સારવાર િાટે એલ.જી.હોસ્પીટલિાં દાખલ ર્રવાિાં આવ્યા હિા. જ્યાં સારવાર દરમ્યાન િા.૨૩/૧૨/૧૮
ર્લાર્ ૮/૦૦ વાગે િેિનય ં મ ૃત્ર્ય મનપજર્ય ં હતય. આ અંગે ર્ાગડાપીઠ પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ
અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એિ.બી.પટેલ ચલાવે છે .

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