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

ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૩૦/૦૭/૨૦૧૮ સોમવાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૪૫૩/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૩૧ ર્ેસ ર્રી, ૩૩ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૯૯ લીટર
દે શી દારૂ, ૨૬ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ અને ૧ સ્કૂટર ર્બજે ર્ર્યક હતય. િેિજ જયગાર ધારા હેઠળ ૪ ર્ેસ ર્રી ૨૨
વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૪૯,૨૪૦/- અને જયગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૪૫૪/૧૮

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

ઘરફોડાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૪૫૫/૧૮

કૃષ્ણનગરાઃ દીપર્ભાઇ િંગલભાઇ પરિાર (રહે. ગગરઘરપાર્ક સોસાયટી અંબાલાલ પાર્ક સાિે નીર્ોલ રોડ
નવા નરોડ) એ કૃષ્ણનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૮/૭/૧૮ રાિના ૧૦/૦૦
થી િા.૨૯/૭/૧૮ ર્લાર્ ૫/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના િર્ાનના દરવાજાનો નકયચો િોડી અજાણી
વ્યક્ક્િ ઘરિાં પ્રવેશ ર્રી સોનાની ચયની કર્િિ રૂમપયા ૨૦,૦૦૦/- અને રોર્ડ રૂમપયા ૨૫,૦૦૦/- િળી
કયલ રૂમપયા ૪૫,૦૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઈ ગઈ છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી પી.ર્ે.દવેરા
ચલાવે છે .

વાહન ચોરીાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૪૫૬/૧૮

સાબરમતીાઃ અિીિભાઇ ભીખાભાઇ પારે ખ (રહે. ગાયત્રીનગર ગયજરાિ હાઉસીંગ બોડક ચાંદખેડા) એ
િા૨૭/0૭/૧૮ રાિના ૧૧/૩૦ વાગે સાબરિિી જનપથ ત્રણ રસ્િા પાસે પોિાની ઈનોવા ર્ાર નંબર
જીજે ૦૧ એ.ર્ે. ૨૫૧૨ કર્િિ રૂમપયા ૮૦,૦૦૦/- પાર્ક ર્રી હિી. જેની ચોરી િા.૨૮/૭/૧૮ નારોજ થઈ
હિી. આ અંગેની ફરીયાદ અિીિભાઈ પારીખે સાબરિિી પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગયનાની
િપાસ હે.ર્ો.શ્રી અરમવિંદભાઇ િાનાભાઇ ચલાવે છે .

આત્મહત્યાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૪૫૭/૧૮

રખિયાલાઃ આશાબહેન ડો/ઓ ખીિજીભાઇ િર્વાણા (ઉ.વ.૨૨) (રહે. સંિ મવનોબા ભાવેનગર ઉિિ ડેરી
સાિે સયખરાિનગર) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૨૯/૭/૧૮ રાિના ૨/૩૦ વાગ્યાના સયિારે પોિાના ઘરે
ગળે ફાસો ખાઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે રગખયાલ પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી જે.જે.ગઢવી ચલાવે છે .
નાયબ પોલીસ ર્મિશનર,
ર્ંટ્રોલરૂિ, અ’વાદ શહેર.
પોલીસ ર્મિશનર વિી.
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