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

ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

ુ વાર
તા.૧૩/૦૭/૨૦૧૮ શક્ર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૩૨૯/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૩૪ ર્ેસ ર્રી, ૩૧ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૧૬૨ લીટર
દે શી દારૂ, ૧૦૮ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૨૯ બબયર ટીન અને ૧ સ્કૂટર ર્બજે ર્ર્યક હતય. િેિજ જયગાર ધારા
હેઠળ ૧ ર્ેસ ર્રી ૫ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૨૦૮૦/- અને જયગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૩૩૦/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મયજબ કયલ
૧૫૩ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી.૯૩ મયજબ ૧૧ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૧
વ્યક્ક્િની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

ચોરી :-

સમાચાર યાદી નં.૧૩૩૧/૧૮

માધવપરુ ા : િહેન્દ્રકયિાર ખોડીદાસ પટેલ (ઉ.વ.૬૭)(રહે,અંજની એપાટક િેન્દ્ટ રાિજી િંદદરની પાસે
ઈન્દ્ડીયા ર્ોલોની, ઠક્કરબાપાનગર રોડ) એ િાધવપયરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે
િા.૧૨/૭/૧૮ બપોરના ૦૨/૦૦ થી ૨/૪૫ વાગ્યા દરમ્યાન સત્તાધાર ચાર રસ્િા થી દદલ્હી દરવાજા
BRTS બસ સ્ટેન્દ્ડ સયધી ની બસ રૂટ નં-૬૬/૩ િાં મયસાફરી દરમ્યાન ર્ોઈ અજાણી વ્યક્ક્િએ ભીડનો લાભ
લઈ નજર ચયર્વી, િહેન્દ્રકયિાર ના બખસ્સાિા મયર્ેલ રોર્ડા રૂમપયા ૬૦,૦૦૦/- ચોરી ર્રી લઈ ગઈ છે . આ
ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એન.પી.ચાવડા ચલાવે છે .

દરીયાપરુ : મવજયભાઇ જિીયિરાય મવધાણી (ઉ.વ.૫૭)(રહે, નેત્ર બંગ્લોઝ સહજાનંગ ફ્લેટની પાછળ
િેિનગર) એ દરીયાપયર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૧૧/૭/૧૮ રાિના ૮/૦૦
ય ફ્રુટ િાર્ે ટ િાં જગદીશ ફ્રુટ િાર્ે ટ નાિની દયર્ાન નજીર્ રોડ ઉપર પાર્ક ર્રે લ
વાગ્યાના સયિારે ર્ાલયપર
પોિાની એક્ટીવાની ડેર્ીનય લોર્ ખોલી, અજાણી વ્યક્ક્િ ડેર્ીિાંથી ર્ાળા પસકિાં રાખેલ આશરે રોર્ડ રૂપીયા
૩,૦૦,૦૦૦/- ચોરી ર્રી લઈ ગઈ છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી વી.એ.રાણા ચલાવે છે .
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સોનાની ચેઇન ખેંચી તોડી લઇ ગયા :-

સમાચાર યાદી નં.૧૩૩૨/૧૮

નનકોલ : િનસયખભાઇ રૂપાભાઇ ઝાલા (રહે,અરજણબાપાની ગલી ભવાનીચોર્ મ્ર્ય.સ્કયલ પાસે ઠક્કરનગર)
એ મનર્ોલ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૧૨/૭/૧૮ રાિના ૯/૩૦ વાગ્યાના સયિારે
મવરાટનગર થી આગળ આવેલ રં જન સ્કયલ સાિે રોડ ઉપર િનસયખભાઇ િોટર સાયર્લ પાછળ પત્નીને
બેસાડી પસાર થઇ રહ્યા હિા દરમ્યાન એર્ િોટર સાયર્લ ઉપર આવેલ બે પયરૂષ (૨૫ થી ૩૦ વષકના
આશરાના) િનસયખભાઇની પત્નીના ગળાિાંથી સોનાની ચેઇન દર્િંિિ રૂમપયા ૩૦,૦૦૦/- ખેંચી િોડી લઇ
ગયા છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એન.એન.શિાક ચલાવે છે .

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

2

