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

ુ વાર
તા.૨૮/૧૧/૨૦૧૮ બધ
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૩૧૪/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૬૮ ર્ેસ ર્રી, ૫૪ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૩૦૨ લીટર
દે શી દારૂ, ૯૫ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૯૯ ક્વાટક ર ઈંગ્લીશ દારૂ, ૩ બબયર ટીન, અને ૨ સ્કૂટર ર્બજે ર્યાક
હિા. િેિજ જુગાર ધારા હેઠળ ૫ ર્ેસ ર્રી ૩૨ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૨,૭૩,૯૬૦/- અને
જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૩૧૫/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૯૮ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી-૯૩ મુજબ ૨૫ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૪
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

ચોરીાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૩૧૬/૧૮

ુ ગરાઃ સિનાિર્ૌર ઈશ્વરમસિંગ બગ્ગા (રહે.ગુરુ રાિદાસ સોસાયટી અંબર મસનેિાની બાજુિા
બાપન
બાપુનગર) એ બાપુનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૭/૧૧/૧૮ બપોરના ૧/૩૦
વાગ્યાના સુિારે પોિાના ઘરે િીજોરીનુ લોર્ રીપેર ર્રવાના બહાને બે અજાણ્યા સરદારજીઓ ઘરિાં
આવી, િીજોરીના અંદરના ખાનાનુ ં લોર્ ડુપ્લીર્ેટ ચાવીથી ખોલી, પિરાના ડબ્બાિાંથી સોનાના દાગીના
કુલ કર્િિ રૂમપયા ૫,૦૦,૦૦૦/- િિાના સિનાિર્ૌરની નજર ચુર્વી ચોરી ર્રી લઈ ગયા હિા. આ
ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ર્ે.પી.િરે ટીયા ચલાવે છે .

સોનાની ચેઈન ખેચી તોડી લઇ ગયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૩૧૭/૧૮

ખોખરાાઃ જ્યોત્સનાબહેન અરમવિંદભાઇ દોશી (ઉ.વ.૫૦)(રહે,ભાલર્ેશ્વર સોસાયટી િદ્રાસી િંદીર પાસે
ખોખરા) િા.૨૭/૧૧/૧૮ રાિના ૦૮/૦૦ વાગ્યાના સુિારે ભાલર્ેશ્વર િંદીર સાિેથી ચાલિા પસાર થઇ
રહ્યા હિા ત્યારે એર્ િોટર સાયક્લ ઉપર આવેલ (૨૦ થી ૨૫ વર્કના આશરાના) બે પુરૂર્
જ્યોત્સનાબહેનના ગળાિાંથી સોનાની ચેઈન કર્િિ રૂમપયા ૨૦,૦૦૦/- ખેચી િોડી લઇ નાસી ગયા હિા.
આ અંગેની ફરીયાદ જ્યોત્સનાબહેન દોશીએ ખોખરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ
પો.સ.ઈ.શ્રી જી.ર્ે.ચાવડા ચલાવે છે .
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વાહન ચોરીાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૩૧૮/૧૮

નારોલાઃ પવનભાઇ ઓિપ્રર્ાશ આકહર (રહે.ઉિંગ ફલેટ આકૃમિ આંગનની બાજુિા નારોલ અસલાલી
હાઇવે) એ િા.૨૧/૧૧/૧૮ સાજના ૪/૦૦ વાગે પોિાના ઘર નજીર્ પાર્ક ર્રે લ પોિાની િકહિંદ્રા બોલેરો
મપર્અપ ગાડી નંબર જીજે.૨૭.વી.૬૭૧૬ કર્િિ રૂમપયા ૨,૦૦,૦૦૦/- પાર્ક ર્રી હિી. જેની ચોરી
િા.૨૨/૧૧/૧૮ સાજના ૬/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન થઈ હિી. આ અંગેની ફરીયાદ પવનભાઈ આકહરે
િા.૨૭/૧૧/૧૮ નારોજ નારોલ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
જે.બી.રાઠોડ ચલાવે છે .

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