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

તા.૧૦/૧૧/૨૦૧૮ રવિિાર
અમદાિાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૨૦૦/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૪૪ ર્ેસ ર્રી, ૩૯ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૫૬ લીટર
દે શી દારૂ, ૭૧ ઇંગ્લીશ દારૂ અને ૦૧ સ્કુટર ર્બજે ર્ર્ુક હતુ. િેિજ જુગારધારા હેઠળ ૦૪ ર્ેસ ર્રી ૨૩
વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૨૯,૩૬૦/- અને જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૨૦૧/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૫૧ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી-૯૩ મુજબ ૦૨ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

ઘરફોડ ચોરી :-

સમાચાર યાદી નં.૨૨૦૨/૧૮

િાડજ : મિિેશભાઈ િંગળદાસ રાવલ (રહે, શ્રીનાથદ્રાર સોસાયટી, રોનર્પાર્ક પાસે, નવા વાડજ) એ
વાડજ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૧૦/૧૧/૧૮ ના ર્લાર્ ૩/૦૦ થી ૫/૦૦ સુધીના
સિયગાળા દરમ્યાન પોિાના િર્ાન િેિજ બાજુની કૃષ્ણનગર સોસાયટીના િર્ાન નંબર ૨/૨ ના
દરવાજાનુ ં લોર્ િથા નકુચા િોડી, અજાણી વ્યક્ક્િ િર્ાનિાં પ્રવેશ ર્રી, સોના-ચાંદીના દાગીના અને
રોર્ડ રૂમપયા િળી કુલ રૂમપયા ૧,૯૦,૦૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઈ ગઇ

છે . આ ગુનાની િપાસ

પો.સ.ઇ.શ્રી એચ.ડી.પુરોહહિ ચલાવે છે .

િેજલપરુ : રાજેશભાઇ નથુભાઇ િર્વાણા (રહે.શાંિીનગર સોસાયટી, મવભાગ-૧, જૈન દે રાસરની બાજુિા,
સોનલ સીનેિા રોડ, વેજલપુર) એ િા.૧૦/૧૧/૧૮ નારોજ વેજલપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ
નોંધાવી છે ર્ે િા.૦૫/૧૧/૧૮ સાંજના ૬/૩૦ થી િા.૧૦/૧૧/૧૮ ના ર્લાર્ ૬/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન
પોિાના ઘરના રસોડાની બારીની ગ્રીલ િોડી, અજાણી વ્યક્ક્િ ઘરિાં પ્રવેશ ર્રી, િીજોરીિાથી સોનાચાંદીના દાગીના, સેિસંગનો ર્ેિેરો અને રોર્ડ રૂમપયા િળી કુલ રૂમપયા ૩,૪૫,૦૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી
લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી આઇ.ડી.પટેલ ચલાવે છે .
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સાબરમતી : ભાવેશભાઇ ર્ાંિીભાઇ મિસ્ત્રી (રહે.આગિન ફ્લેટ સિાધાર પાર્ક -૦૨ ની સાિે દુધીયાડેરી
ચાર રસ્િાની બાજુિા ન્ર્ુ રાણીપ સાબરિિી) એ િા.૧૦/૧૧/૧૮ નારોજ સાબરિિી પોલીસ સ્ટેશન
ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૦૭/૧૧/૧૮ સાંજના ૪/૩૦ થી ૬/૧૫ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના ઘરના
મુખ્ય દરવાજાની ફ્રેિ િોડી દરવાજો ખોલી, અજાણી વ્યક્ક્િ ઘરિાં પ્રવેશ ર્રી, ર્બાટના ડ્રોઅર િાંથી
સોનાના દાગીના હર્િંિિ રૂપીયા ૧,૨૫,૦૦૦/- અને રોર્ડ રૂમપયા ૨૦,૦૦૦/- િળી કુલ રૂમપયા
૧,૪૫,૦૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે .આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી બી.પી.િેઘલાિર ચલાવે છે .

શહેરકોટડા : હદનેશકુિાર ભવરલાલ જૈન (ઉ.વ.૪૧)(રહે.િારૂિી ર્ોમ્્લેક્ષ આનંદ ચોર્ સાિે ઇંટવાડા રોડ
સરસપુર) એ શહેરર્ોટડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૧૦/૧૧/૧૮ બપોરના ૧/૦૦
થી સાંજના ૪/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના ઘરના મુખ્ય દરવાજાનુ ં િાળુ િોડી, અજાણી વ્યક્ક્િ ઘરિાં
પ્રવેશ ર્રી, ઘરિાંથી સોના-ચાંદીના દાગીના અને રોર્ડ રૂમપયા ૧૨,૦૦૦/- િળી કુલ રૂમપયા
૨,૭૬,૮૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી પી.વી.ધોર્ડીયા ચલાવે છે .

સોનાનો દોરો ખેંચી તોડી લઇ ગયા :-

સમાચાર યાદી નં.૨૨૦૩/૧૮

ુ રુ : િીનાબહેન વા/ઓ ગોવીંદકુિાર લાલા (ઉ.વ.૬૨)(રહે.મવજયાપાર્ક સોસાયટી ગોરના કુવા પાસે
કાલપ
ુ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૧૦/૧૧/૧૮ રાિના ૧૦/૦૦
િણીનગર પુવ)ક એ ર્ાલુપર
વાગ્યાના સુિારે રે વડી બજાર ર્ોટની રાંગ સાઇદુગાક હિએશન નાિની દુર્ાન આગળ રોડ ઉપરથી પસાર
થઇ રહ્યા હિા દરમ્યાન એર્ િોટર સાયર્લ ઉપર આવેલ બે પુરૂષ (૨૫ થી ૩૦ વષકના આશરાના)
િેનાબહેનના ગળાિાંથી સોનાનો દોરો હર્િંિિ રૂમપયા ૯૦,૦૦૦/- િિાનો ખેંચી િોડી લઇ નાસી ગયા
હિા. આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એન.બી.સોલંર્ી ચલાવે છે .

ચોરી :-

સમાચાર યાદી નં.૨૨૦૪/૧૮

ુ રી ગુલાબપરી ગોસ્વાિી (રહે.‘‘જય સોિનાથ’’-૪, રાધાપાર્ક સોસાયટી, શનીદે વ રોડ,
નરોડા : ર્ેશપ
િહવ
ુ ા, જી.ભાવનગર) એ િા.૧૦/૧૧/૧૮ નારોજ નરોડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે
િા.૦૮/૧૧/૧૮ સવાર ના ૪/૩૦ થી ૪/૪૫ વાગ્યા દરમ્યાન કૃષ્ણનગર એસ.ટી.બસ સ્ટેન્ડ ખાિે િહવ
ુ ા
એસ.ટી.બસ નંબર જીજે-૧૮-૧૦૮૮ િાં એર્ અજાણ્યો છોર્રો (૨૦ થી ૨૨ વષકના આશરાનો) બસના
ડ્રાઇવર સાઇડનો દરવાજો ખોલી, ડ્રાઇવર સીટ નીચે મુર્ેલ થેલો ર્ે જેિાં સોનાનુ ં ૧૦૦ ગ્રાિનુ ં બબસ્ર્ીટ
િથા સોનાની ચેઇન નંગ-૨ િળી કુલ રૂમપયા ૩,૭૭,૨૫૦/- ની િિા મુર્ેલ હિી િે ચોરી ર્રી લઇ ગયો
હિો. આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ડી.ર્ે.િોરી ચલાવે છે .
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િાહન અકસ્માતમાં મ ૃત્યુ :-

સમાચાર યાદી નં.૨૨૦૫/૧૮

એલીસબ્રીજ : સંજયભાઇ લોર્ેશભાઇ મવસફુટે (ઉ.વ.૪૪)(રહે.સબીિપુર, નંદપુર પ્રિાપપુર િહારાષ્ટ્ર)
િા.૧૦/૧૧/૧૮ ના ર્લાર્ ૫/૦૦ વાગ્યાના સુિારે વા.સા.હોસ્પીટલ સાિે ગોકુલ ડેરી ની સાિે રોડ
ઉપરથી પસાર થઇ રહયા હિા દરમ્યાન અજાણ્યા એક્ટીવા ચાલર્ (જેનુ નાિ-ઠાિ ર્ે નંબર જાણવા
િળે લ નથી) પોિાના ર્બજાની એક્ટીવા પુરઝડપે અને ગફલિભરી રીિે ચલાવી લાવી, ચા ની ર્ીટલીિાં
ઉપર ર્ાિ ર્રિા સંજયભાઇને ટક્કર િારિા, િાથાના ભાગે ગંભીર ઇજા થિા, સારવાર અથે િેિને
વા.સા.હોસ્પીટલ લઇ જિાં ફરજ પરના ડૉ.શ્રી એ િેિને મ ૃિ જાહેર ર્યાક હિા. આ અંગેની ફરીયાદ
શાક્ન્િલાલ નાનુભાઇ દલવાડી (રહે.નયનધારા ફ્લેટ રાજનગર ચાર રસ્િા, પાલડી એલીસબ્રીજ) એ
એલીસબ્રીજ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોંધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી એ.ડી.પરિાર ચલાવે છે .

આત્મહત્યા :-

સમાચાર યાદી નં.૨૨૦૬/૧૮

જીઆઈડીસી િટિા : અજયભાઇ મવલાસભાઈ ર્ોર્ણે (ઉ.વ.૨૬) (રહે.્લોટ નંબર-૨૪ મવઠ્ઠલનગરનો
ટેર્રો જશોદાનગર) એ ર્ોઇ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૦૯/૧૧/૧૮ સાંજના ૫/૦૦ વાગ્યાના સુિારે પોિાના
ઘરે ગળે ફાંસો ખાઇ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે જી.આઇ.ડી.સી.વટવા પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી
આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી સી.એિ.રાઠોડ ચલાવે છે .

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