જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટેલીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ંટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૧૨/૧૧/૨૦૧૮ સોમવાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૨૦૭/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૪૧ ર્ેસ ર્રી, ૩૯ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૯૧ લીટર
દે શી દારૂ અને ૧૩ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ ર્બજે ર્યો હિો. િેિજ જુગારધારા હેઠળ ૧૧ ર્ેસ ર્રી ૫૩
વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૯૨,૯૭૦/- અને જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૨૦૮/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૭૮ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી-૯૩ મુજબ ૩ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

સોનાનો દોરો ખેચી તોડી લઇ ગયાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૨૦૯/૧૮

માધવપરુ ાાઃ ર્લ્પેશભાઇ લલીિભાઇ પટણી (ઉ.વ.૨૪) (રહે.અભીનવ એપાટક િેન્ટ, જૈન દે રાસર પાસે
કૃષ્ણનગર નરોડા) િા.૧૦/૧૧/૧૮ રાિના ૧૦/૨૦ વાગ્યાના સુિારે દદલ્હી દરવાજા ફરર્ી દુર્ાન પાસે
સોપાન ર્ોમ્પલેક્ષ આગળથી એક્ટીવા ચલાવી પસાર થઇ રહ્યા હિા ત્યારે એક્ટીવા ઉપર આવેલ એર્
પુરૂષ ર્લ્પેશભાઇના ગળાિાંથી સોનાની ચેઇન મસલ્વર-ગોલ્ડ મિક્ષ દર્િિ રૂમપયા ૫૦,૦૦૦/- ખેચી િોડી
લઈ નાસી ગયો હિો. આ અંગેની ફરીયાદ ર્લ્પેશભાઇએ િાધવપુરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે .
આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી જે.ડી.બારોટ ચલાવે છે .

વાહન ચોરીાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૨૧૦/૧૮

મણીનગરાઃ રાજેશભાઇ ઉદેસગ
ં ભાઇ િર્વાણા (રહે.ગાિ-પરીયજ િા-િાિર,જી-ખેડા) એ િા.૦૨/૧૧/૧૮
રાિના ૧૦/૦૦ વાગે િણીનગર એલ.જી.હોસ્પીટલ જુના ગેટની બાજુિા પોિાની ઈક્કો ગાડી નંબર
જીજે.૦૭ બીઆર ૦૯૭૫ દર્િિ રૂમપયા ૩,૩૦,૦૦૦/- પાર્ક ર્રી હિી. જેની ચોરી ૪૫ િીનીટિાં થઇ હિી.
આ અંગેની ફરીયાદ રાજેશભાઈ િર્વાણાએ િા.૧૧/૧૧/૧૮ નારોજ િણીનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે
ફરીયાદ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી આર.આર.ગળચર ચલાવે છે .
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આત્મહત્યા :-

સમાચાર યાદી નં.૨૨૧૧/૧૮

અમરાઇવાડીાઃ ર્ીરીટ ધનજીભાઇ સોલંર્ી (ઉ.વ.૨૮) (રહે.ચામુડં ાનગર સ્વક્સ્િર્ ચાર રસ્િા અિરાઇવાડી)
એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૧૧/૧૧/૧૮ બપોરના ૧/૦૦ વાગ્યાના સુિારે પોિાના ઘરે પંખાના હર્
ુ િાં સાડી
બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે અિરાઇવાડી પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ
અંગેની િપાસ િ.સ.ઇ.શ્રી રિેશચંન્ર સાિિમસહ ચલાવે છે .

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