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

ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૦૩/૦૯/૨૦૧૮ સોમવાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૭૦૧/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૪૦ ર્ેસ ર્રી, ૩૫ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૮૬૪ લીટર
દે શી દારૂ, ૭૨૪ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૪૮ બબયર ટીન, ૧ િોટર સાયર્લ, ૧ રરક્ષા, ૧ છોટા હાથી અને ૧
ર્ાર ર્બજે ર્રી હિી. િેિજ જુગારધારા હેઠળ ૩૬ ર્ેસ ર્રી ૨૨૬ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા
૧૦,૨૯,૯૧૦/- અને જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૭૦૨/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૧૨ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૫ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૨
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

ઘરફોડાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૭૦૩/૧૮

વાડજાઃ સબચન મવનોદચંન્દ્ર દાણી (રહે. કૃષ્ણ ગોકુળ એપાટક િેન્દ્ટ રસિધુર સ્વીટ હોિ પાછળ રાિાપીરનો
ટેર્રો નવા વાડજ) એ વાડજ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨/૯/૧૮ ર્લાર્ ૧/૦૦ થી
ર્લાર્ ૪/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના િર્ાનિાં અજાણી વ્યક્ક્િ પ્રવેશ ર્રી ઘરિાંથી જરૂરી દસ્િાવેજ
િેિજ સોનાની ચેઈન રર્િિ રૂમપયા ૨૫,૦૦૦/- ઘડીયાળ રર્િિ રૂમપયા ૮૦૦/- અને રોર્ડ રૂમપયા
૭૩૨૦૦/- િળી કુલ રૂમપયા ૯૯,૦૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઈ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
એ.પી.પરિાર ચલાવે છે .

ચોરીાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૭૦૪/૧૮

ચાંદખેડાાઃ રાિકુિાર સુરેન્દ્રમસિંહ પરીહાર (રહે. ડાયિંડ ટાવર સેવી સોલારીસ પાસે ચાંદખેડા) એ
િા.૨/૯/૧૮ સવારના ૧૧/૪૦ વાગે ચાંદખેડા મવસિ ગાંધીનગર હાઇવે મપિેશ્વર િહાદે વના િંરદર
આગળ પાર્ક ર્રે લ પોિાની ર્ારના દરવાજાનો ર્ાચ િોડી, અજાણી વ્યક્ક્િ ર્ારિાંથી એન્દ્ડોસ્ર્ોપી િશીન
રર્િિ રૂમપયા ૪,૫૦,૦૦૦/- િથા અગત્યના દસ્િાવેજો સાથેની શુટર્ેશ ચોરી ર્રી લઇ ગઇ હિી. આ
અંગેની ફરીયાદ રાિકુિાર પરીહારે ચાંદખેડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી એિ.એલ.સોલંર્ી ચલાવે છે .
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લટ
ં ુ ની ફરીયાદાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૭૦૫/૧૮

જીઆઈડીસી વટવાાઃ સંજયભાઇ નાગરભાઇ પટેલ ઉ.વ.૫૪ (રહે. હરીઓિનગર સોસાયટી જીવીબા સ્કૂલ
પાસે ઘોડાસર) ને િા.૧/૯/૧૮ સવારના ૧૦/૩૦ થી ૧૧/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન જીઆઇડીસી વટવા ફેઝ૧ િાં આવેલ િહેન્દ્રા ર્ોટર્ બેંર્િાં ત્રણ અજાણ્યા પુરૂષોએ સંજયભાઈને છરી બિાવી ૨૦૦૦ ના દરની
કુલ ૩૬ ચલણી નોટ િળી કુલ રૂમપયા ૭૨,૦૦૦/- લુટં ર્રી નાસી ગયા હિા. આ અંગેની ફરીયાદ
સંજયભાઈ પટેલે જીઆઈડીસી વટવા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી
વી.એન.વાઘેલા ચલાવે છે .

સોનાની ચેઈન ખેચી તોડી લઈ ગયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૭૦૬/૧૮

શાહીબાગાઃ સોનલબહેન વા/ઓ ભરિભાઇ પટણી (ઉ.વ.૩૬) (રહે. પટણી સંજોગનગર છે લ્લા બસ સ્ટેન્દ્ડ
િેઘાણીનગર) િા.૨/૯/૧૮ રાિના ૯/૪૦ વાગ્યાના સુિારે શનીદે વ િંદીર સાિેથી પમિ સાથે એક્ટીવા
પાછળ બેસી પસાર થઈ રહ્યા હિા ત્યારે એર્ પલ્સર િોટર સાયર્લ ઉપર આવેલ બે પુરૂષ સોનલબહેનના
ગળાિાંથી સોનાની ચેઈન રર્િિ રૂમપયા ૪૦,૦૦૦/- ખેચી િોડી લઈ નાસી ગયા હિા. આ અંગેની
ફરીયાદ સોનલબહેને શાહીબાગ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.ઈ.શ્રી એ.ર્ે.પટેલ
ચલાવે છે .

વાહન અકસ્માતમાં મ ૃત્યુ :-

સમાચાર યાદી નં.૧૭૦૭/૧૮

શાહીબાગાઃ િા.૨/૯/૧૮ સાજના ૭/૦૦ વાગ્યાના સુિારે ર્ેન્દ્સર હોક્સ્પટલ ગેટ નંબર-૬ સાિે ટ્રર્ નંબર
જીજે ૧ બીવી ૨૦૧૮ ના ચાલર્ે ટ્રર્ પુરઝડપે અને બેદરર્ારીથી ચલાવી ૪૫ વષકના આશરાની અજાણી
સ્ત્રીને ટક્કર િારિા ગંભીર ઈજાઓ થિા અજાણી સ્ત્રીનુ મ ૃત્યુ મનપજયુ ં હતુ. આ અંગે શાહીબાગ પોલીસે
ટ્રર્ ચાલર્ મવરૂધ્ધ ગુનો નોધી આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી વી.પી.િર્વાણા ચલાવે છે .

દાઝી જતા મત્ૃ ય ુ :-

સમાચાર યાદી નં.૧૭૦૮/૧૮

કષ્ૃ ણનગરાઃ જીિેન્દ્રભાઇ ઉદલમસિંહ સોરચીયા (ઉ.વ.૪૦) (રહે. પઠાણની ચાલી િળાવ પાસે સૈજપુર)
િા.૩૦/૮/૧૮ રાિના ૧૦/૦૦ વાગ્યાના સુિારે પોિાના ઘરે પ્રાયિસ ઉપર રસોઈ બનાવિા હિા ત્યારે
પ્રાયિસ ફાટિા જીિેન્દ્રભાઈ દાઝી ગયા હિા. સારવાર િાટે સીવીલ હોસ્પીટલિાં દાખલ ર્રવાિાં આવ્યા
હિા. જયા સારવાર દરમ્યાન િા.૨/૯/૧૮ બપોરના ૨/૪૫ વાગે િેિનુ ં મ ૃત્યુ મનપજયુ ં હતુ. આ અંગે
કૃષ્ણનગર પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ િ.સ.ઇ.શ્રી ગોમવિંદમસિંહ િખિમસિંહ ચલાવે છે .

આત્મહત્યાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૭૦૯/૧૮

રામોલાઃ જીવણલાલ સુરિલજી ખટીર્ (ઉ.વ.૬૦) (રહે. મશવપાર્ક સોસાયટી રાિ રાજ્યનગર ઓઢવ) એ
બબિારીથી ર્ંટાળી િા.૧/૯/૧૮ ર્લાર્ ૯/૦૦ વાગ્યાના સુિારે પોિાના ઘરે ફીનાઈલ પી લીધુ હતુ.
સારવાર િાટે એલ.જી.હોસ્પીટલિાં લઈ જિા સારવાર દરમ્યાન રાિના ૮/૩૦ વાગે િેિનુ ં મ ૃત્યુ મનપજયુ ં
હતુ. આ અંગે રાિોલ પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ િ.સ.ઇ.શ્રી ભીખુભાઇ ભલાભાઇ
ચલાવે છે .

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