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

તા.૦૪/૧૧/૨૦૧૮ રવિિાર
અમદાિાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૧૫૮/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૩૩ ર્ેસ ર્રી, ૩૪ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૬૪ લીટર
દે શી દારૂ, ૧૭૭ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૮૮ બબયર ટીન અને ૧ સ્ર્ોટર ર્બજે ર્ર્યક હતય. િેિજ જયગાર ધારા
હેઠળ ૧ ર્ેસ ર્રી ૨ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી જયગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૧૫૯/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મયજબ કયલ
૧૧૪ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી ૯૩ મયજબ ૩ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૩
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

વિશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :-

સમાચાર યાદી નં.૨૧૬૦/૧૮

ખાડીયાાઃ જજિેંદર રિેશભાઇ હીરધાની (રહે.દશકન ફ્લેટ સાિે ન્ર્ય પયષ્ર્ર સોસાયટી હાસોલ) એ
િા.૦૩/૧૧/૧૮ નારોજ ખાડીયા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િાહે નવેમ્બર ૨૦૧૬ થી
િાહે જયલાઈ ૨૦૧૮ સયધીના સિયગાળા દરમ્યાન પાંચ કયવા ઘાસીરાિની પોળ ગલી નંબર ૨૧૨ ખાિે
જજિેંદર હીરધાનીની દયર્ાન ખાિેથી આરોપી ર્િલેશ િોહનદાસ સીવનાણી (રહે.હરરકૃષ્ણ એપાટક િેન્ટ
ગંગોત્રી મવદ્યાલય પાસે કૃષ્ણનગર) ડ્રેસના ર્ાપડનો િાલ રર્િિ રૂમપયા ૨૨,૪૮,૪૫૩/- લઈ જઈ નાણા
નહી ચયર્વી મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગયનાની િપાસ પોસઈ.શ્રી ર્ે.એસ.ચૌધરી ચલાવે છે .

ચોરી :-

સમાચાર યાદી નં.૨૧૬૧/૧૮

નિરં ગપરુ ાાઃ રદલસયખભાઇ િથયરાદાસ ગૌદાણ (રહે. દે વાશ એપાટક િેન્ટ હોટલ રજવાડય પાસે વાસણા
વેજલપયર) એ િા.૦૩/૧૧/૧૮ નારોજ નવરં ગપયરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે
િા.૨૯/૧૦/૧૮ સાજના ૬/૪૫ વાગ્યાના સયિારે નવરં ગપયરા સી.જી.રોડ સમયદ્ર ર્ોમ્્લેક્ષનાં પાર્ીંગિાં
રદલસયખભાઈ પોિાનય સ્કૂટર પાર્ક ર્રિા હિા ત્યારે એર્ અજાણ્યા પયરૂષે રદલસયખભાઈ પાસે આવી ર્હેલ ર્ે
િિને ર્ોઇ ભાઇ બોલાવે છે , િેિ ર્હેિા રદલસયખભાઈ સ્કૂટર પાર્ક ર્રી સ્કૂટરથી થોડા દયર જિા અજાણ્યા
પયરૂષના સાગરીિે રદલસયખભાઈની નજર ચયર્વી પાર્ક ર્રે લ સ્કૂટરની ડેર્ીિાંથી રોર્ડ રૂમપયા ૧,૧૧,૧૦૦/પાર્ીટ સાથે ચોરી ર્રી બંને પયરૂષો પલાયન થઈ ગયા હિા. આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી વી.એ.પરિાર
ચલાવે છે .
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એલીસબ્રીજાઃ િહેશભાઇ પરષોિિભાઇ પ્રજાપિી (રહે,ગાડક ન વ્ર્ય બંગ્લોઝ ઉિીયા ર્ોલેજ પાછળ સોલા)
એ િા.૦૩/૧૧/૧૮ નારોજ એલીસબ્રીજ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૮/૧૦/૧૮
બપોરના ૧/૩૦ વાગ્યાના સયિારે સાજના ૬/૪૫ વાગ્યાના સયિારે િાણેર્બાગ બી.આર.ટી.એસ બસ સ્ટેન્ડ
નજીર્ િહેશભાઈ પ્રજાપમિના ગળાિાંથી સોનાની ચોઈન પેડલ સાથે રર્િિ રૂમપયા ૫૦,૦૦૦/- અજાણ્યા
પયરૂષે ચોરી ર્રી લીધી હિી. આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી પી.ડી.પરિાર ચલાવે છે .

સોનાની ચેઈન ખેચી તોડી લઈ ગયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૧૬૨/૧૮

શાહીબાગાઃ સારથી અરમવિંદભાઇ ચયડાસિા (ઉ.વ.૩૫) (રહે.સંિોષનગર નોબલનગર ફ્લેટ કયબેરનગર)
િા.૦૩/૧૧/૧૮ બપોરના ૧૨/૩૦ વાગ્યાના સયિારે ર્ેમ્પ સદર બજાર રોડ મસિરન હોટલ નજીર્થી
એક્ટીવા ચલાવી પસાર થઈ રહ્યા હિા ત્યારે એર્ એક્ક્ટવા ઉપર બે પયરૂષો સારથી ચયડાસિાના ગળાિાથી
સોનાની ચેઈન રર્િિ રૂમપયા ૪૫,૦૦૦/- ખેચી િોડી લઈ નાસી ગયા હિા. આ અંગેની ફરીયાદ સારથી
ચયડાસિાએ શાહીબાગ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી વી.પી.િર્વાણા
ચલાવે છે .

મારબલની પાટ નીચે દબાઈ જતાં મ ૃત્ુાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૧૬૩/૧૮

ઇસનપરુ ાઃ જયેશભાઈ મવનોદભાઇ નાયર્ા (ઉ.વ.૩૮) (રહે.ર્ોહલી િલાવડી ટાવર હાઉસની બાજયિા શ્રીરાિ
રે સીડેન્સી સાિે નારોલ) િા.૦૩/૧૧/૧૮ બપોરના ૪/૪૦ વાગ્યાના સયિારે રાજસ્થાન સોસાયટી
મયન્નાભાઈના શેડ ઉપર પાર્ક ર્રે લ ટાટા સયિો ટોલ ગાડીની અંદર ઉભા રહી િારબલ પથ્થરની પાટો
ગોઠવિા હિા ત્યારે િારબલ પથ્થરની પાટો િેિની ઉપર પડિા દબાઈ જિા ગંભીર ઈજાઓ થિા િેિનય ં
મ ૃતય મનપજર્ય ં હતય. આ અંગે ઇસનપયર પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ર્ે.એિ
ચાવડા ચલાવે છે .

આતમહતયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૧૬૪/૧૮

કૃષ્ણનગરાઃ મિનેષભાઇ જગદીશભાઇ રાજપયિ (ઉ.વ.૩૩) (રહે.સિાધારનગર સોસાયટી લીલાનગરની
બાજયિા મનર્ોલ) એ બબિારીથી ર્ંટાળી િા.૦૩/૧૧/૧૮ બપોરના ૧૨/૩૦ વાગ્યાના સયિારે પોિાના ઘરે
છિની લોખંડની એંગલ સાથે દોરડયં બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે કૃષ્ણનગર
પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી લક્ષ્િણભાઇ લયજા
ં ભાઇ ચલાવે છે .

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