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

તા.૧૮/૧૦/૨૦૧૮ ગરૂુ વાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૦૩૩/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૪૫ ર્ેસ ર્રી, ૪૨ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૪૦ લીટર
દે શી દારૂ અને ૧૧૨ ક્વાટક ર ઈંગ્લીશ દારૂ ર્બજે ર્યો હિો. િેિજ જુગાર ધારા હેઠળ ૨ ર્ેસ ર્રી ૯
વ્યક્ક્િઓની અટર્ ર્રી રોર્ડ રૂમપયા ૧૬,૬૨૦/- અને જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૦૩૪/૧૮

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

ઘરફોડાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૦૩૫/૧૮

સોલા હાઈકોર્ટ ાઃ ધિેશભાઇ ર્ાળુજી ઠાર્ોર (રહે. ઘાટલોડીયા ચાણક્યપુરી ઓવરબ્રીજ નીચે ઘાટલોડીયા)
એ સોલા હાઈર્ોટક પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૧૬/૧૦/૧૮ ર્લાર્ ૫/૦૦ થી ૬/૦૦
વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના િર્ાનના દરવાજાની સ્ટોપર ખોલી અજાણી વ્યક્ક્િ ઘરિાં પ્રવેશ ર્રી િોબાઈલ
ફોન નંગ-૩ અને રોર્ડ રૂમપયા ૧૦,૦૦૦/- ચોરી ર્રી લઈ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
એસ.આર.િેઘાણી ચલાવે છે .

સોનાનો દોરો ખેચી તોડી લઈ ગયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૦૩૬/૧૮

આનંદનગરાઃ િોિીબહેન વા/ઓ નારણભાઇ િોર્રીયા (ઉ.વ.૬૨) (રહે. મશવિ પ્રાયોરી ટોરે ન્ટ પાવર
સ્ટેશન સાિે િર્રબા) િા.૧૪/૧૦/૧૮ સાજના ૭/૧૫ વાગ્યાના સુિારે આનંદનગર ર્ેશર પાટી પ્લોટ
પાસે દે વમપ્રય બંગલો નં-૩૬ સાિેથી પસાર થઈ રહ્યા હિા ત્યારે િોટર સાયર્લ ઉપર આવેલ પુરૂષ
િોિીબહેનના ગળાિાંથી સોનાની િાળા કર્િિ રૂમપયા ૪૫,૦૦૦/- ખેચી િોડી લઇ નાસી ગયો હિો. આ
અંગેની ફરીયાદ િોિીબહેન િોર્રીયાએ આનંદનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી ર્ે.ડી.જાદવ ચલાવે છે .
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માધવપરુ ાાઃ િનોરિાબહેન વા/ઓ ર્ૈ લાશચન્ર ચંડર્ (ઉ.વ.૬૫)(રહે. સ્પેક્ટ્રિ ટાવર શાહીબાગ)
િા.૧૬/૧૦/૧૮ ર્લાર્ ૬/૪૫ વાગ્યાના સુિારે સ્વાિીનારાયણ િંકદર પાસે અંબાજી િાિાજીના િંકદર
નજીર્થી પસાર થઈ રહ્યા હિા ત્યારે િોટર સાયર્લ ઉપર આવેલ પુરૂષ િનોરિાબહેનના ગળાિાંથી
સોનાની ચેઈન કર્િિ રૂમપયા ૨૦,૦૦૦/- ખેચી િોડી લઇ નાસી ગયો હિો. આ અંગેની ફરીયાદ
િનોરિાબહેન ચંડર્ે િાધવપુરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
એ.એન.પટેલ ચલાવે છે .

વવજ કરં ર્ લાગતા મતૃ ્ાઃુ -

સમાચાર યાદી નં.૨૦૩૭/૧૮

ચાંદખેડાાઃ નાનુરાિ િોહનરાિ ગરામસયા (ઉ.વ.૨૧) (રહે.સ્ટેટસ આઇર્ોન ઝંડાલ સર્ક લની બાજુિા
ચાંદખેડા) િા.૧૭/૧૦/૧૮ બપોરના ૧/૦૦

વાગ્યાના સુિારે ચાંદખેડા સ્ટેટસ આઇર્ોનની સાઇટના

સાિિા િાળે ઇટો આપવાનુ િજુરી ર્રિા હિા ત્યારે ઇટો ઉપર પડેલ ઇલેર્ટ્રીર્ વાયર પર્ડી બાજુિાં
મુર્વા જિા ઇલેર્ટ્રીર્ શોટક લાગિા સારવાર િાટે મસમવલ હોસ્પીટલિાં લઈ જિા ફરજ ઉપરના ડૉ.શ્રીએ
નાનુરાિ ગરામસયાને મ ૃિ જાહેર ર્યાક હિા. આ અંગે ચાંદખેડા પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની
િપાસ હે.ર્ો.િહેન્ર ભગવાનરાવ ચલાવે છે .

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