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

તા.૧૦/૧૨/૨૦૧૮ સોમવાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૩૯૪/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૩૮ ર્ેસ ર્રી, ૪૦ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૬૮ લીટર
દે શી દારૂ અને ૧૨ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૪૮ બીયરટીન અને ૦૧ િોટર સાયર્લ ર્બજે ર્ર્યક હતય. િેિજ
જયગાર ધારા હેઠળ ૦૧ ર્ેસ ર્રી ૦૭ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૨૭,૦૦૦/- અને જયગારના સાધનો
ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૩૯૫/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મયજબ કયલ
૭૫ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી-૯૩ મયજબ ૦૨ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૦૧
વ્યક્ક્િની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

ચોરી :-

સમાચાર યાદી નં.૨૩૯૬/૧૮

ચાંદખેડા : પવનકયિાર રિેશચન્દ્ર િૌયક (રહે. અંજનીકૃપા સોસાયટી, ગેલેક્ષી મસનેિાની સાિે નરોડા) એ
િા.૯/૧૨/૧૮ નારોજ ચાંદખેડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૦૭/૧૨/૧૮ રાિના
૨/૦૦ થી સવારના ૯/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન િોટેરા આશારાિ ચોર્ડી થી િનાલી ફલેટ સયધીના રોડિાં
દબાવેલ 1.5 SQMM*4 CORE COPER FEXEBLE CABEL ના વાયરના ૯૦ મિટર ના ચાર રોલના
ટયર્ડા અંદાજીિ કર્િંિિ રૂમપયા ૧૯૦૦૦/- િિાના ર્ોઇ અજાણી વ્યક્ક્િ રોડિાંથી ર્ાઢી ચોરી ર્રી લઇ ગઇ
છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી વી.આર.દે સાઇ ચલાવે છે .

વાહન અકસ્માતમાં મ ૃત્યુ :-

સમાચાર યાદી નં.૨૩૯૭/૧૮

“જે” ટ્રાફીક પો.સ્ટે . : રીઝવાનભાઇ સાદીર્ભાઇ અંસારી (રહે. િદનીનગર, અક્સ્િસ્કયલ પાસે, સૈયદવાડી,
વટવા) એ “જે” ટ્રાફીર્ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૦૮/૧૨/૧૮ સાંજના ૦૭/૩૦
વાગ્યાના સયિારે િચ્છુનગર થી જી.આઇ.ડી.સી.વટવા રે લવે બ્રીજ િરફ જિા િારૂિી ર્ોરોનેશન વે બ્રીજ
સાિેના રોડ ઉપર થી રીઝવાનભાઇનો ભાણેજ િોહિદઅર્બરઅલી સોર્િઅલી અંસારી(ઉ.વ.૨૪) પોિાની
િોટર સાયર્લ ચલાવી પસાર થઇ રહ્યો હિો દરમ્યાન એર્ આઇશર ગાડી નંબર એચ.આર-૬૮-બી૪૮૪૮ ના અજાણ્યા ચાલર્ે પોિાના ર્બ્જજાની આઇશર ગાડી પયરઝડપે અને બેદરર્ારીથી ચલાવી લાવી,
િોહિદઅર્બરઅલી ની િોટર સાયર્લને ટક્કર િારિા, શરીરે ગંભીર ઇજાઓ થિા, સારવાર અથે િેિને
એલ.જી.હોસ્પીટલ ખાિે દાખલ ર્યાક હિા. જયાં સારવાર દરમ્યાન િા.૯/૧૨/૧૮ ના ર્લાર્ ૭/૦૦ વાગે
િોહિદઅર્બરઅલી નય ં મ ૃત્ર્ય મનપજર્ય હતય. આ ગયનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી આર.ડી.કયિાવિ ચલાવે છે .
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આત્મહત્યા :-

સમાચાર યાદી નં.૨૩૯૮/૧૮

ગોમતીપરુ : સયિનબહેન વા/ઓ સયરેશભાઇ ચાવડા (ઉ.વ.૨૨)(રહે.ગાિ- ચારોડી િા- સાણંદ જીઅિદાવાદ) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૦૯/૧૨/૧૮ ના ર્લાર્ ૦૯/૦૦ વાગ્યાના સયિારે ગોિિીપયર
હરવણી ના દવાખાના પાસે, ખાડાવાળી ચાલી ખાિે આવેલ પોિાની િાિાના ઘરે લોખંડની પાઇપ સાથે
દયપટ્ટો બાંધી ગળે ફાંસો ખાઇ આત્િહત્યા ર્રી છે . આ અંગે ગોિિીપયર પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોંધી આ
ે ચલાવે છે .
ગયનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી સી.બી.ટંડલ

ુ ગર : સત્યનારાયણ ગોપાલભાઈ ર્ોર્ંિી (ઉ.વ.૩૮)(રહે. ગયજરાિ હાઉસીંગ બોડક બાપયનગર) એ
બાપન
અગમ્ય ર્ારણસર િા.૦૯/૧૨/૨૦૧૮ ના ર્લાર્ ૦૯/૦૦ વાગ્યા પહેલા ર્ોઇપણ સિયે પોિાના ઘરે
લોખંડની પાઇપ સાથે દયપટ્ટો બાંધી ગળે ફાંસો ખાઇ આત્િહત્યા ર્રી છે . આ અંગે બાપયનગર પોલીસે
અર્સ્િાિ િોિ નોંધી આ ગયનાની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી િહેન્દ્રમસિંહ અજય કનમસિંહ ચલાવે છે .

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