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

ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૧૮/૦૮/૨૦૧૮ શનિવાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
િશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી િં.૧૫૯૨/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૩૯ ર્ેસ ર્રી, ૩૯ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૨૭૯ લીટર
દે શી દારૂ, ૪૯૫ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૧૪૪ બબયર ટીન, ૩ ર્ાર, ૧ રીક્ષા અને ૧ િોટર સાયર્લ ર્બજે ર્ર્યક
હતય. િેિજ જયગાર ધારા હેઠળ ૧૧ ર્ેસ ર્રી ૭૩ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૨,૭૯,૧૮૦/- અને
જયગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીિા પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી િં.૧૫૯૩/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મયજબ કયલ
૮૯ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી.૯૩ મયજબ ૮ વ્યક્ક્િઓઓની અને પાસા હેઠળ ૭
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

સોિાિો દોરો ખેંચી તોડી લઇ ગયા :-

સમાચાર યાદી િં.૧૫૯૪/૧૮

સરદારિગરાઃ િયંર્ભાઇ નશીર્ાંિ િાછરે ર્ર (રહે,ફ્રી ર્ોલોની છારાનગર કયબેરનગર) િા.૧૬/૮/૧૮
રાિના ૧૦/૧૫ વાગ્યાના સયિારે રાજાવીર સર્ક લ પાસે આવેલ શાંિીપ્રર્ાશ હોસ્પીટલ આગળ આવેલ
વળાંર્ નજીર્થી પસાર થઇ રહ્યા હિા ત્યારે એર્ િોટર સાયર્લ ઉપર આવેલ બે પયરૂષ િયંર્ભાઇના
ગળાિાંથી સોનાનો દોરો કર્િિ રૂમપયા ૪૦,૦૦૦/- ખેચી િોડી લઈ નાસી ગયા હિા. આ અંગેની ફરીયાદ
િયંર્ભાઇ િાછરે ર્રે સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે . આ ગયનાની િપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી એિ.એિ.ઠાર્ોર ચલાવે છે .

આત્મહત્યા :-

સમાચાર યાદી િં.૧૫૯૫/૧૮

નિકોલાઃ મવશાલ હેિિ
ં ભાઇ ધાનેર્ર (ઉ.વ.૨૦) (રહે. આગન એવન્ર્ય રોયલ બંગ્લોઝ બાજયિા િનોહરવીલા
પાસે નરોડા રોડ મનર્ોલ) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૧૬/૮/૧૮ સવારના થી સાજના ૭/૩૦ વાગ્યા
દરમ્યાન પોિાના ઘરે પંખાના હર્
ય િાં દયપટ્ટો બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આત્િહત્યા ર્િી હિી. આ અંગે મનર્ોલ
પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ હે.ર્ો દીપસંગજી ઉદાજી ચલાવે છે .
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અમરાઇવાડીાઃ મયગશ
ે ઉફે બટર્ો િદ્રાસી (રહે.રાિચંદ દાદાની ચાલી સયયકનગર અંબીર્ા રોડ હટર્ેશ્વર
અિરાઈવાડી) એ બબિારીથી ર્ંટાળી િા.૧૭/૮/૧૮ સવારના ૧૦/૩૦ વાગ્યાના સયિારે દરમ્યાન પોિાના
ઘરે પંખાના હર્
ય િાં પ્લાસ્ટીર્ની દોરી ગળે ફાસો ખાઈ આત્િહત્યા ર્િી હિી. આ અંગે અિરાઇવાડી પોલીસે
અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી રાજેન્દ્રકયિાર આત્િારાિ ચલાવે છે .

મણીિગરાઃ ચંદ્રીર્ાબહેન વા/ઓ હરે શભાઇ પટેલ (ઉ.વ.૪૫) (રહે.સયષ્ટી મવભાગ-૪ પરીિલ હોક્સ્પટલ
પાસે ઝઘડીયા બ્રીઝ પાસે િણીનગર) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૧૬/૮/૧૮ બપોરના ૨/૩૦ વાગ્યા
પહેલા પોિાના ઘરે ઝેરી દવા પી લીધી હિી. સારવાર િાટે સરદાર પટેલ હોક્સ્પટલિા દાખલ ર્રવાિાં
આવ્યા હિા. જયાં સારવાર દરમ્યાન િેિનય ં મ ૃત્ર્ય મનપજર્ય ં હતય. આ અંગે િણીનગર પોલીસે અર્સ્િાિ
િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી વી.એન.પરિાર ચલાવે છે .

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