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

ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૧૫/૦૭/૨૦૧૮ રવિિાર
અમદાિાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી ધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૩૪૧/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૧૯ ર્ેસ ર્રી, ૧૭ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૧૪૩ લીટર
દે શી દારૂ, ૪ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૧ રરક્ષા અને ૧ સ્કૂટર ર્બજે ર્ર્યક હતય.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૩૪૨/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મયજબ કયલ
૩૪ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી.૯૩ મયજબ ૨ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૬
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

સોનાનો દોરો ખેચી લઈ ગયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૩૪૩/૧૮

રરિરફ્રં ટ ઈસ્ટાઃ જીગ્નાબહેન વા/ઓ જીિેન્દ્રભાઇ પંચાલ (ઉ.વ.૩૩) (રહે. ઉિા ટેનાકિન્દ્ે ટ ચાંદલોડીયા
જગિપયર) િા.૧૪/૭/૧૮ ર્લાર્ ૯/૩૦ વાગ્યાના સયિારે રીવરફ્રન્દ્ટ રોડ સયભાષબ્રીજ નીચે અમયલપાલકર
પાસે સ્વાિીનારાયણ િંદીર પાછળથી

પસાર થઈ પસાર થઈ રહ્યા હિા ત્યારે નંબર પ્લેટ વગરની

પલ્સર િોટર સાયર્લ ઉપર આવેલ બે પયરૂષ જેગ્નાબહેનના ગળાિાંથી સોનાનો દોરો રર્િિ રૂમપયા
૨૫,૦૦૦/- ખેચી િોડી લઈ નાસી ગયા હિા. આ અંગેની ફરીયાદ જીગ્નાબહેન પંચાલે રરવરફ્રંટ ઈસ્ટ
પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગયનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી જી.એચ.પઠાણ ચલાવે છે .

ત્રીજા માળે થી પડી જતા મ ૃત્યાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૩૪૪/૧૮

ચાંદખેડાાઃ ચાંદખેડા આમ્રકયંજ ગ્રેસીયા ટી.પી-૪૪ ખાિે રહેિા અને ત્યાં જ ર્ાિ ર્રિા રાજીવકયિાર સ/ઓ
રાજેમસિંગ મસિંધ (ઉ.વ.૨૨) િા.૧૪/૭/૧૮ સવારના ૧૦/૧૫ વાગ્યાના સયિારે ત્રીજા િાળે લાર્ડાની પ્લાય
ર્ાઢિી વખિે પગ લપસી જિા પડી જિા ગંભીર ઈજાઓ થિા િેિનય ં મ ૃત્ર્ય મનપજર્ય ં હતય. આ અંગે
ચાંદખેડા પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી િહેન્દ્રભાઇ ભગવાનરાવ ચલાવે છે .
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આતમહતયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૩૪૫/૧૮

સરદારનગરાઃ વષાકબહેન ર્ૈ લાશભાઈ અંબોલી (ઉ.વ.૧૭) (રહે.સયિીિપાર્ક સોસાયટી નોબલનગર) એ
અગમ્ય ર્ારણસર િા.૧૪/૭/૧૮ રાિના ૧૧/૦૦ વાગ્યાના સયિારે પોિાના ઘરે ગળે ફાસો ખાઈ
આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે સરદારનગર પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
જે.જી.મધલ્લોન ચલાવે છે .

ય ગરાઃ પાવકિીબહેન વા/ઓ રિેશભાઈ કયહીર્ર (ઉ.વ.૪૦) (રહે. ઉિંગ ફલેટ બાપયનગર) એ અગમ્ય
બાપન
ર્ારણસર િા.૧૨/૭/૧૮ ર્લાર્ ૧૧/૩૦ વાગ્યાના સયિારે પોિાના ઘરે ઝેરી દવા પી લીધી હિી. સારવાર
દરમ્યાન િેિનય ં મ ૃત્ર્ય મનપજર્ય ં હતય. આ અંગે બાપયનગર પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી એન.ર્ે.સયિરીયા ચલાવે છે .

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