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

તા.૨૭/૧૨/૨૦૧૮ ગરૂુ વાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૫૦૭/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૬૨ ર્ેસ ર્રી, ૫૮ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૧૮૦ લીટર
દે શી દારૂ, ૭૨ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૧ રરક્ષા અને ૧ સ્કૂટર ર્બજે ર્ર્યક હતય. િેિજ જયગાર ધારા હેઠળ ૭
ર્ેસ ર્રી ૩૫ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૭૩,૦૭૦/- અને જયગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૫૦૮/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મયજબ કયલ
૯૭ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી-૯૩ મયજબ ૧૧ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૩
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

વવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :-

સમાચાર યાદી નં.૨૫૦૯/૧૮

વનકોલાઃ મવશાલભાઇ હેિિભાઇ પટેલ (રહે.ભયયગ
ં દે વ સોસાયટી સોલા રોડ ઘાટલોડીયા) એ
િા.૨૬/૧૨/૧૮ નારોજ મનર્ોલ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૧૦/૦૧/૧૮ થી આજદીન
સયધીના સિયગાળા દરમ્યાન મનર્ોલ ર્ઠવાડા જી.આઇ.ડી.સી મિભોવન એસ્ટેટ રોડ નં-૮ પ્લોટ-૫૮ “ર્ોપેર્
લેિીનેટસક એલ.એલ.પી” ખાિે આરોપી સૌિીલ મિિા (રહે.સયન્દરિ પ્લસ સેંટ્લ બેંર્ ઓફ ઇંડીયા સાિે
અથયધર સ્ટ્રીટ નાનપયરા સયરિ) એ “હય િિોને િિારા િાલનય પેિન્ે ટ આપી દઇશ િથા અન્ય વેપારીઓ
પાસેથી પણ િિને િોટા ઓડક ર અપાવીશ” િેિ ર્હી મવશ્વાસિાં લઇ,મવશાલભાઇના ઇિેલ આઇડી પર ઇિેઇલ ર્રી પ્લાસ્ટીર્ના રે પર પેર્ેજીગનો િાલ-સાિાન રર્િિ રૂમપયા ૨૯,૨૨,૨૭૬/- િેળવી લઇ આજદીન
સયધી નાણા નહી ચયર્વી મવશાલભાઇ સાથે મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગયનાની િપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી એચ.વી.છાસટીયા ચલાવે છે .

ઘરફોડાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૫૧૦/૧૮

ઘાટલોડીયાાઃ રદપેનભાઇ હસમયખભાઇ રાઠોડ (રહે.એનીગ્િા ફ્લેટ, ર્ેમ્બે હોટેલની બાજયિા ગયલાબટાવર
પાસે થલિેજ) એ િા.૨૬/૧૨/૧૮ નારોજ ઘાટલોડીયા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે
િા.૨૪/૧૨/૧૮ સાજના ૬/૩૦ થી િા.૨૬/૧૨/૧૮ ર્લાર્ ૮/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન ગયરયકયળ રોડ
સયભાષચોર્ની બાજયિાં આવેલ હાવી ર્ોપ્લેક્ષિા ચોથા િાળે આવેલ દયર્ાન નંબર-૪૦૪ અને દયર્ાન નં૪૦૫ ના દરવાજાના નકયચા િોડી અજાણી વ્યક્ક્િ દયર્ાનિાં પ્રવેશ ર્રી રોર્ડ રૂમપયા ૧,૬૬,૦૦૦/- ચોરી
ર્રી લઇ ગઇ છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એિ.એન.પરિાર ચલાવે છે .
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આત્મહત્યાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૫૧૧/૧૮

વનકોલાઃ જીગરભાઇ િંગળભાઇ પટેલ (ઉ.વ.૩૯) (રહે. રોયલ બંગ્લોઝ િનોહરવીલા ચાર રસ્િ પાસે
મનર્ોલ) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૨૬/૧૨/૧૮ સવારના ૧૧/૩૦ વાગ્યાના સયિારે પોિાના ઘરે પંખાના
હર્
ય િાં દયપટ્ટો બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે મનર્ોલ પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી
આ અંગેની િપાસ િ.સ.ઇ.શ્રી રાિમસહ િોિીમસહ ચલાવે છે .

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