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

તા.૧૭/૧૨/૨૦૧૮ સોમવાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૪૩૮/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૫૧ ર્ેસ ર્રી, ૪૮ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૧૦૫ લીટર
દે શી દારૂ, ૭૬ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૧૮૯ બબયર ટીન, ૧ િોટર સાયર્લ અને ૧ સ્કૂટર ર્બજે ર્ર્યક હતય.
િેિજ જયગાર ધારા હેઠળ ૩ ર્ેસ ર્રી ૫૫ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૧,૪૨,૪૭૦/- અને જયગારના
સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૪૩૯/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મયજબ કયલ
૧૭૫ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી-૯૩ મયજબ ૧૫ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૫
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

છે તરપીંડીની ફરીયાદાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૪૪૦/૧૮

આનંદનગરાઃ પ ૂજા વા/ઓ સયયશ ખેિર્ા (ઉ.વ.૩૨)(રહે. તયલસી ટ્વીન્સ બંગલો જોધપયર ચાર રસ્િા
સેટેલાઇટ) એ િા.૧૬/૧૨/૧૮ નારોજ આનંદનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે એર્ વર્ક
પહેલા િા.૩૧/૧૨/૨૦૧૭ બપોરના ૧/૩૦ થી આજદદન સયધીના સિયગાળા દરમ્યાન ફ્રેન્ચાઇઝ ઇન્ડીયા
બ્રાન્ડ લી.ના િેનેજર પ્રહલાદનગર સફલ પ્રોદફટેર ર્ોપરે ટ રોડ ખાિે આરોપી (૧) ચેરિેન ગૌરવ િાયાક
(ઓફીસ : ઓખલા ફેસ-૧ દદલ્લી) (૨) નીશીિ સાયગલ (ઓફીસ : મવનસ એટલાન્ટીસ ૧૦૦ ફુટ રોડ
સેટેલાઇટ) અને (૩) ગૌરવમસિંહ પનવાર (ઓફીસ : મવનસ એટલાન્ટીસ ૧૦૦ ફુટ રોડ સેટેલાઇટ) એ ભેગા
િળી બજારિાં પોિાની ર્ંપનીની છાપ ઉભી ર્રી, પયજાબહેનની ર્ંપની ટ્રેર્નો પ્રા.લી ને ર્ોન્ટ્રાક્ટ આપવાનય
ર્હી પયજાબહેન પાસેથી એડવાન્સ પેટે ચેર્થી રૂમપયા ૧,૦૮,૦૦૦/- િેળવી લઇ ર્ોન્ટ્રાક્ટ નહી આપી િથા
લીધેલ પૈસા પણ પરિ નહી આપી મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગયનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી
એસ.જે.બલોચ ચલાવે છે .

ઘરફોડ :-

સમાચાર યાદી નં.૨૪૪૧/૧૮

ચાંદખેડાાઃ નાગેશકયિાર રાજેન્રકયિાર શિાક (રહે. િારૂિી પ્લાઝા ચાંદખેડા) એ ચાંદખેડા પોલીસ સ્ટેશન
ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૧૬/૧૨/૧૮ ર્લાર્ ૨/૦૦ વાગ્યાના સયિારે ચાંદખેડા ર્લોલ હાઇવે ઉપર
આવેલ નાગેશકયિારના “બગ્ગા હર્યન્ડાઇ શોરૂિ” ની અંદર બે અજાણી વ્યક્ક્િ પ્રવેશ ર્રી, એર્ાઉન્ટની
ઓફીસના ડ્રોઅરિાંથી ડીઝીટલ શેફ પેટી રોર્ડ રૂમપયા ૨,૦૮,૫૦૦/- સાથે ચોરી ર્રી લઇ ગયા છે . આ
ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી જી.વી.ચૌધરી ચલાવે છે .
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ચોરી :-

સમાચાર યાદી નં.૨૪૪૨/૧૮

સેટેલાઈટાઃ દશરથભાઇ લક્ષ્િીચંદ (ઉ.વ.૬૪)(રહે.શ્વાશય ર્ો.ઓ.સોસાયટી દદવાળી બાગ આઠવા ગેટ
સયરિ) એ સેટેલાઇટ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૧૬/૧૨/૧૮ ર્લાર્ ૧૦/૩૦ થી
૧૧/૦૫ વાગ્યા સયધીના સિયગાળા દરમ્યાન દશરથભાઈ િથા િેિના પત્ની અને પયત્રી િબણનગર
બી.આર.ટી.એસ.સ્ટેન્ડથી બસિાં બેસી મશવરં જની બી.આર.ટી,એસ સ્ટેન્ડ સેટેલાઇટ સયધીની મયસાફરી
દરમ્યાન અજાણી વ્યક્ક્િએ પર્સિાંથી સોનાનો સેટ દર્િંિિ રૂમપયા ૫૦,૦૦૦/, ડાયમંડ વિટી નંગ-૪ દર્િંિિ
રૂમપયા ૧,૦૦,૦૦૦/- અને રોર્ડ રૂમપયા ૨,૫૦૦/- િળી કયલ રૂમપયા ૧,૫૨,૫૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી
લીધી હિી. આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એસ.એસ.ચૌધરી ચલાવે છે .

ગાયકવાડ હવેલીાઃ હર્ીિભાઇ અબ્દયલરજાર્ રાવિર (રહે.િેગ્રીજી પ્લેસ મયસ્લીિ સોસાયટી િીઠાખળી
નવરં ગપયરા) એ ગાયર્વાડ હવેલી પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૧૬/૧૨/૧૮ સવારના
૧૦/૪૫ થી ૧૧/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન જિાલપયર

શાર્િાર્ે ટિાં દયર્ાન નંબર-૩૪ ઉપર પહેલા િાળે

આવેલ હર્ીિભાઇની ઓફીસના ટેબલના ખાનાિાંથી રોર્ડ રૂમપયા ૨,૧૦,૦૦૦/- અજાણી વ્યક્ક્િ ચોરી
ર્રી લઇ ગઇ છે . આ ગયનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી વી.જી.રાઠોડ ચલાવે છે .

પસસ ઝંટવી લઇ ગયો :-

સમાચાર યાદી નં.૨૪૪૩/૧૮

વાસણાાઃ દયગાકજી કયલદદપકયિાર ર્ૌલ (ઉ.વ.૫૯)(રહે. શ્રીનંદનગર મવભાગ-૨ વેજલપયર) િા.૧૬/૧૨/૧૮
બપોરના ૩/૪૫ વાગ્યાના સયિારે ધરણીધરબ્રીજ નીચે યશર્િલ સોસાયટી પાસેથી ઓટોદરક્ષાિાં પસાર
થિા હિા ત્યારે એક્ટીવા જેવા સ્કયટર ઉપર આવેલ એર્ પયરૂર્ ઓટોદરક્ષાને ઓવરટેર્ ર્રી, દયગાકજીના
ખોળાિાંથી પસક ખેંચી લઇ નાસી ગયો હિો. પસકિાં દાગીના, િોબાઇલ ફોન અને રોર્ડ રૂમપયા િળી કયલ
રૂમપયા ૧,૩૧,૨૦૦/- િિા હિી. આ અંગેની ફરીયાદ દયગાકજી ર્ૌલએ વાસણા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી
છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એ.આર.િડવી ચલાવે છે .

વાહન અકસ્માતમાં મ ૃત્યુ :-

સમાચાર યાદી નં.૨૪૪૪/૧૮

સાબરમતીાઃ મઘસારાિ િલાજી રિૈયા (ઉ.વ.૪૦) (રહે. સ્િશાન ગૃહની બાજયિા છાપરાિા ર્ણાકવિી
ફ્લેટની પાછળ અચેર સાબરિિી) િા.૧૫/૧૨/૧૮ રાિના ૮/૦૦ વાગ્યાના સયિારે સાબરિિી અચેર
ચાર રસ્િા પાસે આવેલ મવિા યોજના દવાખાના સાિેથી િોટર સાયર્લ ચલાવી પસાર થઇ રહ્યા હિા
ત્યારે અજાણ્યા વાહન ચાલર્ે વાહન પયરઝડપે અને બેદરર્ારીથી ચલાવી િોટર સાયર્લને ટક્કર િારિા
મઘસારાિ રિૈયાને ગંભીર ઇજાઓ થિાં િેિનય ં ઘટના સ્થળે મ ૃત્ર્ય મનપજ્ર્ય હતય. આ અંગેની ફરીયાદ મ ૃત્ર્ય
પાિનાર મઘસારાિ રિૈયાના પત્ની શાંિાબહેન રિૈયાએ સાબરિિી પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ
ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એ.જે.દે સાઇ ચલાવે છે .
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આત્મહત્યાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૪૪૫/૧૮

રરવરફન્ટ ઇસ્ટાઃ સયરેશ ભયરાજી ઠાર્ોર (રહે. ભગયભાઇની ચાલી િહેદીકયવા િાધવપયરા) એ અગમ્ય ર્ારણસર
િા.૧૫/૧૨/૧૮ સાજના ૬/૪૫ વાગે દયધેશ્વર સ્િશાન ગૃહ િરફ દરવરફન્ટ વોર્ વે પર સીડી નંબર-૧૩
નજીર્ નદીિાં પડતય મયર્ી આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે દરવરફન્ટ ઇસ્ટ પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી
આ અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી િહેંરભાઇ ર્ાળુભાઇ ચલાવે છે .

ુ ગરાઃ અશોર્જી રે વાજી ઠાર્ોર (ઉ.વ.૪૫) (રહે. ફૃટવાળી ચાલી એવરે સ્ટ ચાર રસ્િા જૈન રક્ષાબંધન
બાપન
પાછળ બાપયનગર) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૧૬/૧૨/૧૮ સાજના ૫/૩૦ વાગ્યા પહેલા પોિાના ઘરે
વળી સાથે િફલર બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે બાપયનગર પોલીસે અર્સ્િાિ
િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી એિ.એિ.ગઢવી ચલાવે છે .

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