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

ુ વાર
તા.૧૪/૧૨/૨૦૧૮ શક્ર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૪૧૬/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૪૯ ર્ેસ ર્રી, ૪૫ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૧૬૦ લીટર
દે શી દારૂ, ૧૪ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ અને ૧ સ્કૂટર ર્બજે ર્ર્યક હતય. િેિજ જયગાર ધારા હેઠળ ૫ ર્ેસ ર્રી ૧૬
વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૩૧,૬૪૫/- અને જયગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૪૧૭/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મયજબ કયલ
૧૧૬ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી-૯૩ મયજબ ૧૦ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૧
વ્યક્ક્િની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

છે તરપીંડીની ફરીયાદાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૪૧૮/૧૮

ય ા
સરખેજાઃ િારૂફખાન ફિેખાન િલીર્ (ઉ.વ.૫૨) (રહે. અર્બર ફલેટ એફ.ડી સ્કયલની બાજયિા રહેનિ
સોસાયટી સરખેજ રોડ જયહાપયરા) એ િા.૧૩/૧૨/૧૮ નારોજ સરખેજ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ
નોધાવી છે ર્ે સને ૨૦૧૪ થી િા.૧૪/૭/૧૮ સયધીના સિયગાળા દરમ્યાન આરોપી રાજેશ વેલજીભાઈ
િોદી (રહે. જનક્પયરી એપાટક િેન્ટ નત્ય અંજલી સોસાયટી પાસે ગયરૂકયળ િેિનગર) એ સરખેજ િર્રબા
પોલીસ હેડ ર્વાટક ર સાિે આવેલ પટેલ ઈન ટ્રાવેલ્સ નાિની ર્ંપનીિાંથી રૂમપયા ૧,૦૩,૪૧,૬૩૮/- સહી
ર્રે લ ચેર્ પોિાના ખાિાિા જિા ર્રાવી ર્ંપની સાથે મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગયનાની
િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી ર્ે.આર.ચૌધરી ચલાવે છે .

ચોરીાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૪૧૯/૧૮

વસ્ત્રાપરુ ાઃ િંજયલાબહેન વા/ઓફ મવનોદભાઇ રત્નોિર (ઉ.વ.૫૫) (રહે. શેરી નંબર-૬ િહાત્િા ગાંધી પ્લોટ
પારે વડી ચોર્ નીચે બેરડીપરા રાજર્ોટ) િા.૧૩/૧૨/૧૮ ર્લાર્ ૧૧/૪૫ વાગ્યાના સયિારે લાલદરવાજા
જવા િાટે થલિેજ મ્ર્યનીસીપલ ઓફીસ આગળથી શટલ ઓટોરરક્ષાિાં બેઠા હિા. રરક્ષાિાં અગાઉથી ત્રણ
પયરૂષો બેઠલ હિા. રરક્ષા ચાલર્ પાસે એર્ પયરૂષ બેઠેલ હિો િે પયરૂષ રરક્ષા ચાલર્ે સાઇ બાબના િંદીર
આવિા રરક્ષાિાં પાછળ િંજયલાબહેન જોડે સીટિાં બેસાડી દીધો હિો. દરમ્યાન રરક્ષા ચાલર્ની
િદદગારીથી રરક્ષાિાં બેઠેલ ત્રણ પયરૂષોએ િંજયલાબહેનની નજર ચયર્વી થેલાિાંથી સોનાના દાગીના ભરે લો
ડબ્બો ચોરી ર્રી લીધી હિી. ત્યારબાદ બીજા મયસાફરોને ઉિારી આવવાનય ર્હી િંજયલાબહેનને ગયરયકયલ
ત્રણ રસ્િા નજીર્ ઉિારી ચારે ય પયરૂષો રરક્ષા લઈ જિા રહ્યા હિા. ડબ્બાિાં સોનાનો લોંગ સેટ રર્િિ
રૂમપયા ૧,૫૦,૦૦૦/- હાથના બાજય બંધ રર્િિ રૂમપયા ૧,૦૦,૦૦૦/- વીટી નંગ-૮ રર્િિ રૂમપયા
૯૦,૦૦૦/- અને ચાંદીનો ઝુડો રર્િિ રૂમપયા ૧૫,૦૦૦/- િળી કયલ રર્િિ રૂમપયા ૩,૫૫,૦૦૦/- િિા
હિી. આ અંગેની ફરીયાદ િંજયલાબહેને વસ્ત્રાપયર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગયનાની િપાસ
પો.સ.ઈ.શ્રી એિ.એ.વાઘેલા ચલાવે છે .
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વસ્ત્રાપરુ ાઃ ધીિંિ ચંદ્રર્ાંિ િહેિા (ઉ.વ.૫૧) (રહે. ર્ણાકવિી એપાટક િેન્ટ અિીથી હોટલની ગલીિા
બોડર્દે વ) એ વસ્ત્રાપયર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૧૨/૧૨/૧૮ ર્લાર્ ૧૧/૦૦ થી
ર્લાર્ ૧૨/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન ધીિંિ િહેિાના િાિા ભાનયબહેન (ઉ.વ.૮૩) જજીસ બંગલા રોડ િધર
ડેરીના ખાંચાિા અિીથી ફ્લેટની ગલીિા સીિંધરસ્વાિી જજનાલયના પ્રમિષ્ઠા િહોત્સવિાં ગયા હિા
ત્યારે ભાનયબહેનના ગળાિાંથી અજાણી વ્યક્ક્િએ સોનાની ચેઈન રર્િિ રૂમપયા ૫૦,૦૦૦/- ચોરી ર્રી
લીધી હિી. આ ગયનાની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી રોરહિમસહ મવજયદે વમસહ ચલાવે છે .

લટુ ની ફરીયાદાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૪૨૦/૧૮

એરપોટટ ાઃ જગદીશભાઇ હસમયખભાઇ પ્રજાપમિ (ઉ.વ.૩૭) (રહે. સત્વ સારદા મવભાગ-૧ અંબાલાલ પાર્ક
સાિે નીર્ોલ રોડ નરોડા) િા.૧૩/૧૨/૧૮ ર્લાર્ ૦૦/૪૫ વાગ્યાના સયિારે સરદારનગર ર્ોિરપયર વળાંર્
નજીર્ ઉભા હિા ત્યારે ત્રણ અજાણ્યા પયરૂષો જગદીશભાઈ પાસે આવી પાછળથી પર્ડી છરો બિાવી
ગળાિાંથી સોનાનો દોરો રર્િિ રૂમપયા ૮૧,૦૦૦/- , સોનાની વીંટી રર્િિ રૂમપયા ૮૦૦૦/- અને ડ્રાઇવીગ
લાયસન્સ, આધારર્ાડક , ક્રેડીટ ર્ાડક , બજાજનય ઇ.એિ.આઇ ર્ાડક , બેન્ર્ ઓફ બરોડાનય એ.ટી.એિ ર્ાડક અને
રોર્ડ રૂમપયા ૪૦૦/- સાથેન ય પસક િેિજ િોટર સાયર્લની ચાવી લઇ નાસી ગયા હિા. આ અંગેની
ફરીયાદ જગદીશભાઈ પ્રજાપમિએ એરપોટક પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ
જે.એસ.ચંપાવિ ચલાવે છે .

સોનાની ચેઈન ખેચી તોડી લઈ ગયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૪૨૧/૧૮

સાબરમતીાઃ સયશીલાબહેન વા/ઓ પ્રસન્નરાજ ભંડારી (ઉ.વ.૭૬) (રહે.ડ્રીિપ્લાઝા ફ્લેટ ગેવર ર્ોમ્પલેક્ષ
સર્ક લ પાસે શાહીબાગ) િા.૧૨/૧૨/૧૮ સાજના ૫/૦૦ વાગ્યાના સયિારે હાઈવે પાર્ક સોસાયટી
અર્યદ
ક ાગીરી સોસાયટી સાિેથી પસાર થઈ રહ્યા હિા ત્યારે એર્ િોટર સાયર્લ ઉપર આવેલ બે પયરૂષ
સયશીલાબહેનના ગળાિાંથી સોનાની ચેઈન રર્િિ રૂમપયા ૬૦,૦૦૦/- ખેચી િોડી લઈ નાસી ગયા હિા.
આ અંગેની ફરીયાદ સયશીલાબહેન ભંડારીએ સાબરિિી પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગયનાની
િપાસ ઈન્ચાર્જ પો.ઈ.શ્રી આર.એચ.વાળા ચલાવે છે .

વાહન અકસ્માતમાં મ ૃત્ુાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૪૨૨/૧૮

માધવપરુ ાાઃ રદપર્ભાઇ નારાયણભાઇ સોિેશ્વર (ઉ.વ.૨૯) (રહે. ગયજરાિ હાઉસીંગ બોડક બાપયનગર)
િા.૧૨/૧૨/૧૮ રાિના ૯/૦૦ વાગ્યાના સયિારે રદપર્ભાઈ અને િેિના ભાણેજ રીંકયંજ રિીલાલ પરિાર
ય ચોખા બજાર
(ઉ.વ.૨૦) (રહે.લક્ષ્િીનગર ફ્લેટ ઘોડા ર્ેમ્પ શાહીબાગ) િોટર સાયર્લ ઉપર બેસી ર્ાલયપર
િોઢેશ્વરી ટ્રેડસક નાિની દયર્ાન આગળથી પસાર થઈ રહ્યા હિા ત્યારે ફોર વ્હીલ પીર્અપ ગાડી નંબર જીજે
૧૮ એવી ૪૧૦૯ ના ચાલર્ે ગાડી પયરઝડપે અને બેદરર્ારીથી ચલાવી િોટર સાયર્લને ટક્કર િારિા
રદપર્ભાઈ સોિેશ્વર અને રીંકયંજ પરિારને ગંભીર ઈજાઓ થિા રીંકયંજ પરિારનય સ્થળ ઉપર મ ૃત્ર્ય મનપજર્ય ં
હતય. આ અંગેની ફરીયાદ રદપર્ભાઈ સોિેશ્વરે િાધવપયરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગયનાની
િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી એિ.એસ.પઠાણ ચલાવે છે .
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છઠ્ઠા માળે થી પડી જતા મ ૃત્ુાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૪૨૩/૧૮

આનંદનગરાઃ િનીષકયિાર શયિલાલ જયસ્વાલ (ઉ.વ.૨૦) (રહે. લેબર ર્ોલોની િર્રબા ફાટર્ પાસે
િર્રબા ગાિ) િા.૧૩/૧૨/૧૮ બપોરના ૧/૦૦ વાગ્યાના સયિારે સેટેલાઈટ પ્રહલાદનગર ર્ોપોરે ટ રોડ
રરવેરા-૧ બબલ્ડીંગ ખાિે છઠ્ઠા િાળે પ્લમ્બરનય ર્ાિ ર્રિા હિા ત્યારે પાલર્ ઉપરથી નીચે ઊિરિી વખિે
પગ લપસી જિા નીચે પડિા ગંભીર ઇજાઓ થિા સારવાર િાટે િપન હોક્સ્પટલિાં લઈ જિા ફરજ
પરના ડૉશ્રીએ િનીષકયિારને મ ૃિ જાહેર ર્યાક હિા. આ અંગે આનંદનગર પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી
આ અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી િહેન્દ્રમસિંહ પ્રભાિમસિંહ ચલાવે છે .

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