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

ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૨૮/૦૮/૨૦૧૮ મંગળવાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૬૫૯/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૪૨ ર્ેસ ર્રી, ૪૧ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૧૪૦ લીટર
દે શી દારૂ, ૭ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૧૧ બબયર ટીન, ૧ રરક્ષા, ૧ િોટર સાયર્લ અને ૧ સ્કૂટર ર્બજે ર્ર્યક
હતય. િેિજ જયગાર ધારા હેઠળ ૬ ર્ેસ ર્રી ૨૯ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૮૬,૪૧૦/- અને જયગારના
સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૬૬૦/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મયજબ કયલ
૧૩૩ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી ૯૩ મયજબ ૭ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૨
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

ઘરફોડાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૬૬૧/૧૮

ુ ાઃ રાર્ેશકયિાર બચનયભાઇ પટેલ (રહે.ગોકયળનગર જયિાલા પાસે િંગલેશ્વર િહાદે વ રોડ ઇસનપયર)
ઇસનપર
એ િા.૨૭/૦૮/૧૮ નારોજ ઇસનપયર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૫/૦૮/૧૮ સાંજના
૫/૦૦ થી િા.૨૬/૦૮/૧૮ રાિના ૯/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના િર્ાનના દરવાજાનો નકયચો િોડી
અજાણી વ્યક્ક્િ ઘરિાં પ્રવેશ ર્રી સોના-ચાંદીના દાગીના, ટાઇટન ઘડીયાળ નંગ-૨ રર્િિ રૂમપયા
૧૫૦૦/- અને રોર્ડ રૂમપયા ૬૫,૦૦૦/- િળી કયલ રૂમપયા ૧,૮૫,૮૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે .
આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ડી.એચ.રાઠોડ ચલાવે છે .

હાથમાંથી રોકડ સાથેની થેલી ઝુટવી લઈ ગયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૬૬૨/૧૮

શાહીબાગાઃ પવનકયિાર રિનચંદજી િહેિા (ઉ.વ.૪૨)(રહે,ર્સ્તયરભાઇ ર્મ્પાઉન્ડ િેરાપંથ ભવનની બાજયિા
શાહીબાગ) એ શાહીબાગ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૨૭/૦૮/૨૦૧૮ ર્લાર્ ૯/૪૫
વાગ્યાના સયિારે શાહીબાગ િેરાપંથની આગળથી પવનકયિાર િેિની થેલીિાં રોર્ડ રૂમપયા ૧,૦૪,૦૦૦/લઇ પસાર થઇ રહ્યા હિા ત્યારે એર્ િોટર સાયર્લ ઉપર આવેલ બે પયરૂષ (૩૦ થી ૩૫ વષકના આશરાના)
પવનકયિારના હાથિાંથી રોર્ડ ભરે લ થેલી ખેચી લઇ નાસી ગયા હિા. આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
વી.પી.િર્વાણા ચલાવે છે .
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મસ્જીદમાંથી ચોરીાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૬૬૩/૧૮

ુ રુ ાઃ હૈદરબેગ ઇિાિબેગ િોગલ (રહે. હરણવાળી પોળ પાંચકયવા ર્ાલયપરય ) એ િા.૨૭/૦૮/૧૮
કાલપ
ય પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૨૬/૦૮/૧૮ રાિના ૯/૩૦ વાગ્યાના
નારોજ ર્ાલયપર
ય પાંચકયવા, મયલ્લા ર્ાસીિની િક્સ્જદિાં અજાણી વ્યક્ક્િ પ્રવેશ ર્રી, િસ્જીદિાં મયર્ેલ
સયિારે ર્ાલયપર
દાનપેટી િોડી, િેિાથી આશરે રોર્ડ

રૂમપયા ૪૦૦૦/- ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . આ ગયનાની િપાસ

પો.સ.ઇ.શ્રી એન.બી.સોલંર્ી ચલાવે છે .

સોનાની ચેઈન ખેચી તોડી લઈ નાસી ગયાાઃપાલડીાઃ

હેિેન્રભાઇ

ચંદયલાલ

શાહ

(ઉ.વ.૬૮)(રહે,નવજીવન

સમાચાર યાદી નં.૧૬૬૪/૧૮
એપાટક િેંટ

શાંિીવન

પાલડી)

િા.૨૭/૦૮/૨૦૧૮ ર્લાર્ ૮/૦૦ વાગ્યાના સયિારે પાલડી એન.આઇ.ડી ચાર રસ્િા નજીર્થી પસાર થઇ
રહ્યા હિા ત્યારે એર્ િોટર સાયર્લ ઉપર આવેલ બે પયરૂષ હેિેન્રભાઇના ગળાિાંથી સોનાનો દોરો રર્િિ
રૂમપયા ૫૦,૦૦૦/- ખેચી િોડી લઇ નાસી ગયા છે .આ અંગેની ફરીયાદ હેિેન્રભાઈ શાહે પાલડી એ પાલડી
પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એિ.એિ.મસિંધી ચલાવે છે .

વટવાાઃ ર્પીલાબહેન ર્ાનજીભાઇ પટેલ (ઉ.વ.૫૭)(રહે. મશખર એપાટક િન્ે ટ જીવીબા સ્કૂલ સાિે ઘોડાસર
વટવા) િા.૨૭/૦૮/૨૦૧૮ ર્લાર્ ૧૧/૩૦ વાગ્યાના સયિારે ઘોડાસર મશખર એપાિેન્ટની સાિે િિિા
રર્રાણા સ્ટોર નજીર્થી પસાર થઇ રહ્યા હિા ત્યારે એર્ િોટર સાયર્લ ઉપર આવેલ બે પયરૂષ
ર્પીલાબહેનના ગળાિાંથી સોનાની ચેઇન રર્િિ રૂમપયા ૨૦,૦૦૦/- ખેચી િોડી લઇ નાસી ગયા હિા.
આ અંગેની ફરીયાદ ર્પીલાબહેન પટેલે વટવા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગયનાની િપાસ
પો.ઇ.શ્રી બી.એન.ડાભી ચલાવે છે .

મણીનગરાઃ આશાબહેન વા/ઓ મવજયકયિાર જૈન (ઉ.વ.૪૩)(રહે,શ્રેયસ સોસાયટી હરીપ્રસાદનગર સાિે
ધરણીધર દે રાસર પાછળ વાસણા) િા.૨૯/૦૭/૧૮ રાિના ૧૦/૩૦ વાગ્યાના સયિારે િણીનગર
જવાહરચોર્ ચાર રસ્િા બી.આર.ટી.એસ.બસ સ્ટેન્ડ નજીર્થી પસાર થઇ રહ્યા હિા ત્યારે એર્ િોટર
સાયર્લ ઉપર આવેલ બે પયરૂષ (૨૫ થી ૩૦ વષકના આશરાના) આશાબહેનના ગળાિાંથી સોનાની પેડલ
સાથેની ચેઇન રર્િિ રૂમપયા ૩૦,૦૦૦/- ખેચી િોડી લઇ નાસી ગયા હિા.આ અંગેની ફરીયાદ આશાબહેન
જૈને િા.૨૭/૮/૧૮ નારોજ િણીનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
એિ.જી.સોલંર્ી ચલાવે છે .
ુ ાઃ ચંપાબહેન વા/ઓ હરીભજન ર્ોષ્ટી (ઉ.વ.૫૪)(રહે.પ્રથિ સ ૃષ્ટી સોસાયટી ગંગાનગર પાસે
ઇસનપર
ર્ેનાલ રોડ હનયિાન િંરદર સાિે પંચવટી વડોદરા) િા.૨૭/૦૮/૧૮ ર્લાર્ ૧૧/૩૦ વાગ્યાના સયિારે
ઘોડાસર મવશ્વેશ્વર િંરદર નજીર્થી પસાર થઇ રહ્યા હિા ત્યારે એર્ િોટર સાયર્લ ઉપર આવેલ બે પયરૂષ
(૨૮ થી ૩૦ વષકના આશરાના) ચંપાબહેનના ગળાિાંથી સોનાની ચેઇન રર્િિ રૂમપયા ૩૦,૦૦૦/- ખેચી
િોડી લઇ નાસી ગયા હિા. આ અંગેની ફરીયાદ ચંપાબહેન ર્ોષ્ટીએ ઈસનપયર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે
નોધાવી છે . આ ગયનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી એન.એિ.પટેલ ચલાવે છે .
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પાણીની ટાંકી ઉપરથી પડી જતા મ ૃત્ુાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૬૬૫/૧૮

રામોલાઃ રાિોલ ન્ર્ય િણીનગર ર્ણાકવિી એર્ન્ર્લવની સાિે નવી બનિી મ્ર્યનીસીપલ પાણીની ટાર્ી
પાસે છાપરાિાં રહેિા અને ત્યા જ નવી બનિી પાણીની ટાંર્ી બનાવવાનય ર્ાિ ર્રિા ઇશ્વરભાઇ રાિમસયા
ર્ટારા (ઉ.વ.૧૯) િા.૨૭/૮/૧૮ બપોરના ૨/૦૦ વાગ્યાના સયિારે ર્ાિ ર્રિા હિા ત્યારે પાલર્ પરથી
પાનીની ટાંર્ીની અંદર પડી જિા ગંભીર ઈજાઓ થિા સારવાર િાટે સીવીલ હોસ્પીટલ લઈ જિા ફરજ
પરના ડૉશ્રીએ મ ૃિ જાહેર ર્યાક હિા. આ અંગે રાિોલ પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ
િ.સ.ઈ.શ્રી અમ ૃિભાઈ િોહનભાઈ ચલાવે છે .

વવજ કરં ટ લાગતા મ ૃત્ુાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૬૬૬/૧૮

ય ભાઇ અર્િરભાઇ પઠાણ (ઉ.વ.૫૫) (રહે.ન્ર્ય.પાલીર્ા ર્વાટસક પરરક્ષીિલાલનગર
દાણીલીમડાાઃ િહેબબ
બહેરાિપયરા) િા.૨૬/૮/૧૮ ર્લાર્ ૧/૨૫ વાગ્યાના સયિારે બહેરાિપયરા ર્બાડી િાર્ે ટ-૩ બાજયિા િેલડી
ય ભાઈને મવજ ર્રં ટ લાગિા િેિનય ં મ ૃત્ર્ય મનપજર્ય ં હતય. આ
િાિાના િંરદર આગળ િટનની દયર્ાનિા િહેબબ
અંગે દાણીલીિડા પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી જે.આર.પટેલ ચલાવે છે .

આતમહતયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૬૬૭/૧૮

વનકોલાઃ મયર્ેશભાઇ િછારાિ રાણા (ઉ.વ.૩૦) (રહે. ઇન્દીરા વસહિ હડ
ય ર્ો મસિંગરવા િા-દસ્રોઇ જીઅિદાવાદ) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૨૭/૮/૧૮ બપોરના ૨/૦૦ વાગ્યાના સયિારે પોિાના ઘરે દયપટ્ટો
બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે મનર્ોલ પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની
િપાસ હે.ર્ો.શ્રી દીપસંગજી ઉદાજી ચલાવે છે .

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