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

ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

ુ વાર
તા.૦૧/૦૮/૨૦૧૮ બધ
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૪૬૮/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૩૬ ર્ેસ ર્રી, ૩૪ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૧૬૧ લીટર
દે શી દારૂ, ૫૨ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૧૨ ક્વાટક ર ઈંગ્લીશ દારૂ, ૧૮ બબયર ટીન, િેિજ ૪ કર્લો ૨૭૦
ગ્રાિ ગાંજો, ૧ િોટર સાયર્લ, ૧ ર્ાર અને ૧ સ્કૂટર ર્બજે ર્ર્યક હતય. િેિજ જયગારધારા હેઠળ ૩ ર્ેસ ર્રી
૧૪ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૭૫,૬૫૦/-અને જયગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૪૬૯/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મયજબ
કયલ ૧૮૮ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી.૯૩ મયજબ ૩ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

ઘરફોડાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૪૭૦/૧૮

ઘાટલોડીયા : મવજયકયિાર ચંદનિલ હોિલાણી (રહે,ર્િકચારીનગર મવભાગ-૧ ઘાટલોડીયા) એ
િા.૩૧/૭/૧૮ નારોજ ઘાટલોડીયા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૭/૭/૧૮ ના
ર્લાર્ ૧૧/૩૦ થી િા.૩૧/૭/૧૮ બપોરના ૩/૪૫ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના િર્ાનની બારી વાટે
અજાણી વ્યક્ક્િ િર્ાનિાં પ્રવેશ ર્રી, િર્ાનિાંથી અને ભગવાનના િંકદરિાંથી સોના-ચાંદીના િેિજ
ડાયિંડના દાગીના, ઘડીયાળ િથા ગોદરે જ ર્ંપનીનય ં લોર્ર િળી કયલ કર્િંિિ રૂમપયા ૫,૯૯,૯૦૦/િેિજ રોર્ડ રૂમપયા ૯,૦૦,૦૦૦/- િળી કયલ રૂપીયા ૧૪,૯૯,૯૦૦/- િત્તાની ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . આ
ગયનાની િપાસ પો.ઈ.શ્રી પી.એિ.ગાિીિ ચલાવે છે .
ય ઠાર્ોર (રહે,ર્ાનન રે સીડેંસી, મપ્રન્સ સોસાયટી પાસે, નાના ચીલોડા, નરોડા) એ
નરોડા : િહેશજી શંભજી
નરોડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૯/૭/૧૮ સાંજના ૫/૦૦ થી િા.૩૧/૭/૧૮
ના ર્લાર્ ૭/૧૫ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના િર્ાનના મયખ્ય દરવાજાનય ં િાળુ િોડી, અજાણી વ્યક્ક્િ
િર્ાનિાં પ્રવેશ ર્રી, લાર્ડાની મિજોરીિાંથી સોનાના દાગીના કર્િંિિ રૂમપયા ૧,૧૦,૦૦૦/-અને રોર્ડ
રૂમપયા ૧,૦૦,૦૦૦/- િળી કયલ રૂમપયા ૨,૧૦,૦૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . આ ગયનાની
િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી એન.ર્ે.ડાભી ચલાવે છે .
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કરં ટ લાગતા મત્ૃ ય ુ :-

સમાચાર યાદી નં.૧૪૭૧/૧૮

સરખેજ : સેજલબેન ડો/ઓ િલાભાઈ િાલીવાડ (ઉ.વ.૧૯)(રહે,નવા બનેલ અશરફ બંગ્લોઝ
આલ્િિપાર્ક ની સાિે ર્ાદરી પાટીપ્લોટની બાજયિા સરખેજ) િા.૩૦/૭/૧૮ સાંજના ૪/૦૦ વાગ્યાના
સયિારે નવા બનેલ અશરફ બંગ્લોઝ ખાિે પોિાના મપિા સાથે ર્ાિ ર્રિા હિા દરમ્યાન એર્ રૂિિાંથી
બીજા રૂિિા ઈલેક્ટ્રીર્ બોડક લઇ જિી વખિે બોડક િાંથી ર્રં ટ લાગિા, સારવાર અથે િેિને શેઠ વા,સા,
હોક્સ્પટલિાં દાખલ ર્યાક હિા. જયાં સારવાર દરમ્યાન િા.૩૦/૭/૧૮ સાંજના ૫/૩૦ વાગે ફરજ પરના
ડૉ.શ્રીએ િેિને મ ૃિ જાહેર ર્યાક હિા. આ અંગે સરખેજ પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી જે.ર્ે.પંડયા ચલાવે છે .

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