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

તા.૨૨/૧૦/૨૦૧૮ સોમવાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૦૬૪/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૩૩ ર્ેસ ર્રી, ૩૨ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૨૦૭ લીટર
દે શી દારૂ, ૧૧૨ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ અને ૦૧ િોટર સાયર્લ ર્બજે ર્ર્યક હતય. િેિજ જયગાર ધારા હેઠળ
૦૬ ર્ેસ ર્રી ૨૩ વ્યક્ક્િઓની અટર્ ર્રી રોર્ડ રૂમપયા ૪૪,૯૫૦/- અને જયગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક
હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૦૬૫/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મયજબ કયલ
૯૬ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી ૯૩ મયજબ ૦૪ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

છે તરપીંડીની ફરીયાદાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૦૬૬/૧૮

ક્રાઇમ બ્રાન્ચાઃ રજનીર્ાંિ પયજા
ં લાલ શાહ (ઉ.વ.૭૨)(ધંધો: વેપાર)(રહે,લાવણ્ય સોસાયટી, વાસણા) એ
િા.૨૧/૧૦/૧૮ નારોજ ક્રાઇિ બ્રાન્ચ ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િાચક/૨૦૧૫ થી આજદદન સયધીના
સિયગાળા દરમ્યાન આશ્રિ રોડ બાટા શો રૂિ સાિે મ ૃદય લ ટાવર ખાિે આવેલ રજનીર્ાંિભાઇની ઓદફસ
નંબર ૨,૩,૪ ખાિે આરોપી (૧) હેિાંગ પંર્જભાઈ શાહ (આરં ભ પ્રોર્ોન પ્રા.લલ. ના િેનેજીંગ ડાયરે ર્ટર)
િથા (૨) પંર્જભાઈ મવિલભાઈ શાહ (આરં ભ પ્રોર્ોન પ્રા.લલ. ના એડીશનલ ડાયરે ર્ટર)(ઓદફસ:- સ્વક્સ્િર્
પ્લાઝા સરદાર પટેલ સ્ટેડીયિ પાસે નવરં ગપયરા) એ ભેગાિળી રજનીર્ાંિભાઇ સાથે ધંધાર્ીય મવશ્વાસ
ર્ેળવી, શરાફી વ્યાજ સહીિ કયલ રૂમપયા ૧૦,૨૪,૦૮,૫૨૬/- ની છે િરપીંડી અને મવશ્વાસઘાિ ર્યો છે . આ
ગયનાની િપાસ પો.ઈ.શ્રી જે.એન.ચાવડા ચલાવે છે .

ઘરફોડ ચોરીાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૦૬૭/૧૮

સોલા હાઇકોર્ટ : ગૌરવભાઇ શીરીષભાઇ પટેલ (રહે.શયર્ન ગ્લોરી મવશ્વાસ સીટી-૧૦ ની પાસે વોડાફોન
ટાવરની પાછળ ગોિા) એ િા.૨૧/૧૦/૧૮ નારોજ સોલા હાઇર્ોટક પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી
છે ર્ે િા.૧૧/૧૦/૨૦૧૮ રાિના ૧૦/૪૫ થી િા.૧૨/૧૦/૨૦૧૮ ના ર્લાર્ ૧૦/૦૦ સયધીના સિયગાળા
દરમ્યાન પોિાના ઘરના દરવાજાનય ં િાળુ ખોલી, અજાણી વ્યક્ક્િ ઘરિાં પ્રવેશ ર્રી, સોનાના દાગીના
દર્િંિિ રૂમપયા ૩,૧૦,૦૦૦/- િથા રોર્ડ રૂપીયા ૫૦,૦૦૦/- િળી કયલ રૂમપયા ૩,૬૦,૦૦૦/- િિાની ચોરી
ર્રી લઇ ગઇ છે . આ ગયનાની િપાસ પો.ઈ.શ્રી ડી.એચ.ગઢવી ચલાવે છે .
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ુ ગર : ભરિભાઇ ભલાભાઇ પટેલ (ઉ.વ.૪૧)(રહે. મશવદશકન પાર્ક , જી.એસ.ટી. ક્રોસીંગ પાસે, ન્ર્ય
બાપન
રાણીપ) એ િા.૨૧/૧૦/૧૮ નારોજ બાપયનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે
િા.૧૬/૧૦/૨૦૧૮ રાિના ૮/૦૦ થી િા.૧૭/૧૦/૨૦૧૮ ના ર્લાર્ ૧૦/૩૦ સયધીના સિયગાળા
દરમ્યાન બાપયનગર ઇન્ન્ડયા ર્ોલોની રોડ ઉપર આવેલ િાત ૃશક્ક્િ સોસાયટીની સાિે “ઉિીયા ગાજ”
નાિના પોિાના ર્ારખાના નો દરવાજા ડયપ્લીર્ેટ ચાવીથી ખોલી, અજાણી વ્યક્ક્િ ર્ારખાનાિાં પ્રવેશ ર્રી,
ર્ારખાનાિાં પડેલ ર્ોટન પેન્ટ નંગ- ૭૦ કયલ દર્િંિિ રૂમપયા ૩૫,૦૦૦/- િત્તાના ચોરી ર્રી લઇ ગઈ છે .
આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી એિ.એિ ગઢવી ચલાવે છે .

ચોરીાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૦૬૮/૧૮

શાહીબાગ : ડૉ.હસયિિીબહેન રણછોડલાલ પટેલ (ઉ.વ.૭૪)(રહે.નાની હિાિની પોળ ઘી ર્ાંટા ર્ોટક ની
બાજયિાં શાહપયર) એ શાહીબાગ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૨૦/૧૦/૧૮ બપોરના
૨/૦૦ વાગ્યાના સયિારે રીક્ષા ચાલર્ સદહિ કયલ ચાર અજાણ્યા ઇસિો (૨૦ થી ૨૫ વષકના આશરા) એ
ભેગાિળી ડૉ.હસયિિીબહેન ને ઓટોરીક્ષાિાં બેસાડી મસવીલ સર્ક લ થી બળીયાલીિડી થઇ ગીરઘરનગર
સર્ક લ થી એર્ પેસેંજર બેસાડી, ડૉ.હસયિિીબહેનની નજર ચયર્વી ગળાિાંથી સોનાની િાળા દર્િંિિ રૂમપયા
૪૫,૦૦૦/- ચોરી લઇ, ગીરધરનગર બ્રીજના ઉપરના ભાગે ડૉ.હસયિિીબહેન ને રીક્ષાિાંથી ઉિારી દઇ
ભાગી ગયા હિા. આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી વી.પી.િર્વાણા ચલાવે છે .

દાઝી જતાં મત્ૃ ય ુ :-

સમાચાર યાદી નં.૨૦૬૯/૧૮

કૃષ્ણનગર : નરે શભાઇ પરષોિિભાઇ પંચાલ (ઉ.વ.૩૨)(રહે.બાલકૃષ્ણનગર સૈજપયર બોઘા)
િા.૧૬/૧૦/૧૮ ના રોજ ઘરે ચા ગરિ ર્રિા હિા દરમ્યાન ગેસની સગડી િાં આગ લાગિા, શરીરે
ગંભીર રીિે દાઝી જિાં સારવાર િાટે િેિને મસમવલ હોક્સ્પટલિાં દાખલ ર્યાક હિા. જયાં સારવાર દરમ્યાન
િા.૨૦/૧૦/૧૮ રાિના ૯/૦૦ િેિનય ં મ ૃત્ર્ય મનપજ્ર્ય હતય. આ અંગે કૃષ્ણનગર પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ
નોધી આ અંગેની િપાસ કૃષ્ણનગર પોલીસ ચલાવે છે .
નાયબ પોલીસ ર્મિશનર,
ર્ંટ્રોલરૂિ, અ’વાદ શહેર.
પોલીસ ર્મિશનર વિી.
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