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

ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૦૧/૦૬/૨૦૧૮ શુક્રવાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૦૩૨/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૩૬ ર્ેસ ર્રી, ૩૧ વ્યક્ક્તઓને ઝડપી, ૭૧ લીટર
દે શી દારૂ, ૨૬૯ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૧૪૪ ક્વૉટર ઇંગ્લીશ દારૂ, ૧૪૨ બીયર ટીન અને ૦૧ ર્ાર ર્બજે
ર્રી હતી. તેિજ જુગાર ધારા હેઠળ ૦૪ ર્ેસ ર્રી ૩૪ વ્યક્ક્તઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૩,૭૭,૨૩૦/- અને
જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હતા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૦૩૩/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે તર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૨૪૧ વ્યક્ક્તઓની અટર્ાયત ર્રી હતી. તેિજ પ્રોહી.૯૩ મુજબ ૧૬ વ્યક્ક્તઓની અને પાસા હેઠળ ૦૧
વ્યક્ક્તની અટર્ાયત ર્રી હતી.

ઘરફોડ :-

સમાચાર યાદી નં.૧૦૩૪/૧૮

રામોલ : જેઠાજી સુનાજી કુિાવત (ઉ.વ.૬૦)(રહે,શ્રીહરી બંગ્લોઝ મવ-૦૨, સ્વામિનારાયણ િંદીર રોડ
વસ્ત્રાલ) એ રાિોલ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે તા.૩૦/૦૫/૨૦૧૮ રાતના ૧૦/૦૦ થી
તા.૩૧/૫/૧૮ ના ૭/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોતાના ઘરનુ લોર્ તોડી, અજાણી વ્યક્ક્ત ઘરિા પ્રવેશ ર્રી
મતજોરી અને પેટીિાંથી સોનાના દાગીના કર્િત રૂમપયા ૧,૧૦,૦૦૦/- િતાના ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . આ
ગુનાની તપાસ પો.સ..ઇ.શ્રી એ.ઓ.ભરવાડ ચલાવે છે .

પાણી ની ટાંકીમાં પડી જતાં મત્ૃ ય ુ :-

સમાચાર યાદી નં.૧૦૩૫/૧૮

ઘાટલોડીયા : પુનીતાબેન રજનીર્ાન્ત પુજારા (ઉ.વ.૭૨)(રહે,બાપુકૃપા સોસાયટી, ચીનિલ ટાવરની
ગલીિા સુભાષચોર્ િેિનગર) તા.૩૧/૫/૧૮ સવારના ૬/૩૦ વાગ્યા પહેલા ર્ોઇપણ સિયે પોતાના
િર્ાનના દરવાજા પાસે આવેલ અંડર ગ્રાઉન્ડ પાણીની ટાંર્ી નો ર્ોર્ ખોલવા જતા, પાણીિા પડી જતાં,
મસવીલ હોસ્પીટલ ખાતે લઇ જતાં ફરજ પરના ડૉ.શ્રી એ તેિને મ ૃત જાહેર ર્યાક હતા. આ અંગે ઘાટલોડીયા
પોલીસે અર્સ્િાત િોત નોંધી આ અંગેની તપાસ િ.સ.ઇ.શ્રી ર્િલેશભાઇ ર્ાળાભાઇ ચલાવે છે .
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દાઝી જતાં મત્ૃ ય ુ :-

સમાચાર યાદી નં.૧૦૩૬/૧૮

નરોડા : િહેન્રભાઇ મશવાજી પરિાર (ઉ.વ.૫૮)(રહે,િનોહરવીલા, ચચત્રાકુટ આવાસ યોજના, નરોડા)
તા.૨૪/૫/૧૮ સાંજના ૫/૦૦ વાગ્યાના સુિારે નરોડા જી.આઇ.ડી.સી.િા આવેલ જે.ર્ે.ર્ંપની િાં શોટક
સરકર્ટ થતા, આગ લાગતા િહેન્રભાઇ શરીરે ગંભીર રીતે દાઝી જતાં સારવાર અથે તેિને મસવીલ
હોસ્પીટલ ખાતે દાખલ ર્યાક હતા. જયાં સારવાર દરમ્યાન ફરજ પરના ડૉ.શ્રી એ તેિને મ ૃત જાહેર ર્યાક
હતા.આ અંગે નરોડા પોલીસે અર્સ્િાત િોત નોંધી આ અંગેની તપાસ હે.ર્ો.િહેંરમસિંહ િાધુમસિંહ ચલાવે છે .

આત્મહત્યા :-

સમાચાર યાદી નં.૧૦૩૭/૧૮

દાણીલીમડા : અફસાનાબાનુ વા/ઓ જાર્ીરહસ
ુ ેન િલેર્ (ઉ.વ.૨૩)(રહે,નવાબની ચાલી બર્રીવાળી ચાલી
ખાન-પાન પાલકરની સાિે શાહઆલિ) એ અગમ્ય ર્ારણસર તા.૩૦/૫/૧૮ સાંજના ૦૫/૦૦ વાગ્યા
દરમ્યાન પોતાના ઘરે છત ના લોખંડના હર્
ુ સાથે દુપટ્ટો બાંધી ગળે ફાંસો ખાઇ આત્િહત્યા ર્રી હતી.આ
અંગે દાણીલીિડા પોલીસે અર્સ્િાતિોત નોંધી આ અંગેની તપાસ પોસઇશ્રી આર.એસ.ગોહીલ ચલાવે છે .

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