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

ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૨૧/૦૮/૨૦૧૮ મંગળવાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૬૧૦/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૩૧ ર્ેસ ર્રી, ૨૫ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૧૪૦ લીટર
દે શી દારૂ, ૧૦ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ અને ૪ બબયર ટીન ર્બજે ર્યાક હિા. િેિજ જુગાર ધારા હેઠળ ૧૧ ર્ેસ
ર્રી ૬૩ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૩,૦૭,૦૦૦/- અને જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૬૧૧/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૨૨૮ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૪ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૧
વ્યક્ક્િની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

ઘરફોડ :-

સમાચાર યાદી નં.૧૬૧૨/૧૮

સરદારનગરાઃ સિીર ચંદુભાઇ ગ્યાની (રહે. ચંદ્રભા સોસાયટી જી.વોડક કુબેરનગર સરદારનગર) એ
સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૧૯/૮/૧૮ બપોરના ૧/૩૦ વાગ્યાના
સુિારે કુબેરનગર િયુર એંટરપ્રાઇઝ દુર્ાનના ધાબા ઉપરની ગ્રીલ િોડી અજાણી વ્યક્ક્િ દુર્ાનિાં પ્રવેશ
ર્રી, રોર્ડ રૂમપયા ૪૦ થી ૫૦ હજાર ચોરી ર્રી લઈ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
એિ.એિ.ઠાર્ોર ચલાવે છે .

સોનાનો દોરો ખેચી તોડી લઇ ગયા :-

સમાચાર યાદી નં.૧૬૧૩/૧૮

પાલડીાઃ ધીરુિલ મુલ્િાનમુલ (ઉ.વ.૬૪) (રહે. શાંમિનાથ એપટક િેન્ટ વેજલપુર બસ સ્ટેન્ડની બાજુિા
વેજલપુર) િા.૨૦/૮/૧૮ ર્લાર્ ૮/૩૦ વાગ્યાના સુિારે પત્ની સાથે અંજલી ચાર રસ્િાથી ચંદ્રનગર
િરફ જિા ક્લીયરમવઝન હોસ્પીટલ આગળથી પસાર થઈ રહ્યા હિા ત્યારે એર્ િોટર સાયર્લ ઉપર
આવેલ બે પુરૂષ ધીરુિલ મુલ્િાનમુલ ના પત્નીના ગળાિાંથી સોનાની ચેઈન કર્િંિિ રૂમપયા ૩૬,૦૦૦/ખેચી િોડી લઈ નાસી ગયા હિા. આ અંગેની ફરીયાદ ધીરુિલ મુલ્િાનમુલ એ પાલડી પોલીસ સ્ટેશન
ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પ્રો.પો.સ.ઇ.શ્રી એ.એસ.ગરચર ચલાવે છે .
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ચોરી :-

સમાચાર યાદી નં.૧૬૧૪/૧૮

નારોલાઃ િોહનભાઇ ફુલાભાઇ ઠાર્ોર (રહે.શ્રીનાથ એસ્ટેટ બુધાજીનો કુવો, ર્ાદિાવાલા ફેર્ટરી સાિે નારોલ)
એ િા.૨૦/૮/૧૮ નારોજ નારોલ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૯/૮/૧૮ રાિના
૧૧/૦૦ થી િા.૧૦/૮/૧૮ ર્લાર્ ૫/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના ખુલ્લા ઘરિાંથી સોના-ચાંદીના
દાગીના િળી કુલ રૂમપયા ૮૫,૫૦૦/- િિાની અજાણી વ્યક્ક્િ ચોરી ર્રી લઈ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી એ.જી.બ્રીદ ચલાવે છે .

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