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

ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૦૪/૦૬/૨૦૧૮ સોિવાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૦૫૧/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૪૩ ર્ેસ ર્રી, ૪૧ વ્યક્ક્તઓને ઝડપી, ૮૭ લીટર
દે શી દારૂ, ૧૪૬ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ ૧ રરક્ષા અને ૧ સ્કુટર ર્બજે ર્ર્ુક હતુ. તેિજ જુગાર ધારા હેઠળ ૩
ર્ેસ ર્રી ૨૩ વ્યક્ક્તઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૭૪,૧૧૦/- અને જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હતા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૦૫૨/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે તર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૩૫ વ્યક્ક્તઓની અટર્ાયત ર્રી હતી. તેિજ પ્રોહી.૯૩ મુજબ ૨ વ્યક્ક્તઓની અને પાસા હેઠળ ૨
વ્યક્ક્તની અટર્ાયત ર્રી હતી.

વાહન અકસ્માતમાં મ ૃત્યુ :-

સમાચાર યાદી નં.૧૦૫૩/૧૮

નારોલ : પ્રમવણભાઇ અજુજી ઠાર્ોર (ઉ.વ.૩૬)(રહે,ભવાનપુરાપીઠ રાયપુર દરવાજા બહાર, ર્ાગડાપીઠ)
એ તા.૩/૬/૧૮ નારોજ નારોલ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે તા.૦૨/૦૬/૨૦૧૮ સાંજના
૫/૧૫ વાગ્યાના સુિારે નારોલ મવલ્સિ હોટલના ખાંચાિાં ર્ેલીર્ોનગર ખાતે પોતાના ર્ાર્ાના રદર્રા
દે વાભાઇ ઇશ્વરજી ઠાર્ોર ને ર્ોઇ અજાણ્યા વાહન ચાલર્ે પોતાના ર્બ્જજાનુ ં વાહન પુરઝડપે અને ગલફતભરી
રીતે ચલાવી લાવી ટક્કર િારતાં, શરીરે ગંભીર ઇજાઓ થતાં દે વાભાઇનુ ં મ ૃત્ર્ુ મનપજ્ર્ુ હતુ. આ ગુનાની
તપાસ પો.સ..ઇ.શ્રી જે.બી.રાઠોડ ચલાવે છે .

આત્મહત્યાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૦૫૪ /૧૮

સાબરમતીાઃ સાબરિતી પાવકતીનગરની બાજુિાં ઓ.એન.જી.સી વર્ક શોપ પાછળ શીતલ ઇન્ડ્રીસ્ટીઝ ખાતે
રહેતા અને ત્યાજ ર્ંપનીિાં નોર્રી ર્રતા રિેશકુિાર સખારાિ સુથાર (ઉ.વ.૪૩) એ ડીપ્રેશનના ર્ારણે
તા.૩/૬/૧૮ નારોજ ર્ંપનીના ગોડાઉનિાં નાયલોનની દોરી બાધી ગળે ફાસો ખાઈ આત્િહત્યા ર્રી હતી.
ુ ાઇ
આ અંગે સાબરિતી પોલીસે અર્સ્િાત િોત નોધી આ અંગેની તપાસ હે.ર્ો. શ્રી રદનેશભાઇ િંગભ
ચલાવે છે
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શાહીબાગાઃ રર્મતિકુિાર ર્નુભાઇ વાઘેલા (ઉ.વ.૨૪)(રહે. િનુભાઇની ચાલી શાંતીપુરા જેઠાભાઇની ચાલી
પાસે શાહીબાગ) એ અગમ્ય ર્ારણસર તા.૩/૬/૧૮ સાંજના ૫/૦૦ વાગ્યાના સુિારે પોતાના ઘરે પંખાના
હર્
ુ િાં સાડી બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આત્િહત્યા ર્રી હતી. આ અંગે શાહીબાગ પોલીસે અર્સ્િાત િોત નોધી
આ અંગેની તપાસ એ.ર્ે.પટેલ ચલાવે છે .

ગોમતીપરુ ાઃ રર્શન ઉફે િનીષભાઈ શ્રીરાિ પ્રજાપતી (ઉ.વ.૨૬) (રહે. લાઇન નંબર- ૬ પઠાણની ચાલી
મવક્રિ િીલ સાિે ગોિતીપુર) એ બબિારીથી ર્ંટાળી તા.૩/૬/૧૮ સવારના ૬/૦૦ વાગ્યા પહેલા પોતાના
ઘરે છતના હર્
ુ િાં સાડી બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આત્િહત્યા ર્રી હતી. આ અંગે ગોિતીપુર પોલીસે અર્સ્િાત
િોત નોધી આ અંગેની તપાસ હે.ર્ો.શ્રી રણછોડભાઈ ર્રિશીભાઈ ચલાવે છે .

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