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

તા.૨૦/૧૧/૨૦૧૮ મંગળવાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૨૬૧/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૪૬ ર્ેસ ર્રી, ૫૨ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૨૦૦ લીટર
દે શી દારૂ, ૫૬૩ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૩ ક્વાટક ર ઈંગ્લીશ દારૂ અને ૧ સ્કૂટર ર્બજે ર્ર્યક હતય. િેિજ
જયગારધારા હેઠળ ૨ ર્ેસ ર્રી ૭ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૧૬,૩૪૦/- અને જયગારના સાધનો ર્બજે
ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૨૬૨/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મયજબ કયલ
૧૭૭ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી-૯૩ મયજબ ૨૦ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૨
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

છે તરપીંડીની ફરીયાદાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૨૬૩/૧૮

વસ્ત્રાપરુ ાઃ ર્ાંમિલાલ ગોરધનદાસ પટેલ (ઉ.વ.૬૮)(રહે.સ્વિંત્ર પાર્શ્કનાથ સોસાયટી, રાણીપ) એ
િા.૧૯/૧૧/૧૮ ના રોજ વસ્ત્રાપયર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૦૧/૦૬/૨૦૧૬ થી
આજદદન સયધીના સિયગાળા દરમ્યાન બોડર્દે વ, જજીસ બંગલો સાિે, આઇ.ઓ.સી.પેટ્રોલ પંપની સાિે,
પ્લેટીનીયિ પ્લાઝા ખાિે આરોપી (૧) શ્રીિિી ધ્રયમિ પયચ
ં અને (૨) રીર્ીન પયચ
ં (બંને રહે. ચોથે િાળ
સયરેલ એપાર્ટક િેંટ, સત્યાગ્રહ છાવણીની બાજયિા, વસ્ત્રાપયર) એ ભેગા િળી ર્ાંમિલાલની પયત્રવધય ર્ોિલને
મવદે શિાં િોર્લવાની લાલચ આપી, ર્ાંમિલાલ પાસેથી આશરે રૂમપયા ૧૫,૦૦,૦૦૦/- િેળવી લઇ,
પયત્રવધય ર્ોિલને આજદીન સયધી મવદે શ નહી િોર્લી ર્ાંમિલાલ સાથે મવર્શ્ાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે .
આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ર્ે.એન.પટેલ ચલાવે છે .

ઘરફોડાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૨૬૪/૧૮

સરદારનગરાઃ ગોમવિંદરાિ સયગનોિલ મયરજાણી (રહે.ઉવકશી બંગ્લોઝ રાધા સોસાયટીની બાજયિા િાયા
મસનેિા રોડ કયબેરનગર સરદારનગર) એ િા.૧૯/૧૧/૧૮ નારોજ સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે
ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૦૭/૧૧/૧૮ રાિના ૧૦/૦૦ થી િા.૧૬/૧૧/૧૮ સાંજના ૫/૧૫ વાગ્યા
દરમ્યાન પોિાના િર્ાનના દરવાજાનય ં િાળુ િોડી, અજાણી વ્યક્ક્િ િર્ાનિાં પ્રવેશ ર્રી, લાર્ડાની
મિજોરીના ડ્રોવરિાંથી સોનાના દાગીના અને રોર્ડ રૂમપયા િળી કયલ રૂમપયા ૩,૨૫,૦૦૦/- િિાની ચોરી
ર્રી લઇ ગઇ છે . આ ગયનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી આર.એન.મવરાણી ચલાવે છે .
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વાહન અકસ્માતમાં મ ૃત્ુાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૨૬૫/૧૮

વેજલપરુ ાઃ સલીિભાઇ િોિીભાઇ મસપાઇ(ચૌહાણ)(ઉ.વ.૪૫)(રહે. દસાડાવાળા ની ચાલી નયરેિહંિદદ
િસ્જીદ પાછળ સંગિ મસનેિા પાછળ િર્રબા સરખેજ) એ વેજલપયર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ
નોંધાવી છે ર્ે િા.૧૯/૧૧/૧૮ ના ર્લાર્ ૭/૧૫ વાગ્યાના સયિારે ગયલઝાર પાર્ક પાસે રે જન્સી પાર્ક પ્લાઝા
સાિે જયહાપયરા થી સરખેજ જવાના રોડ ઉપરથી સલીિભાઇની પત્ની રે હાનાબાનય ં પસાર થઇ રહ્યા હિા
દરમ્યાન એર્ છોટા હાથી ફોર વ્હીલ ગાડી નંબર જીજે.૦૧.એ.ર્ય.૯૨૫૧ નો અજાણ્યો ચાલર્ પોિાની છોટા
હાથી ગાડી પયરઝડપે અને બેદરર્ારીપ ૂવકર્ ચલાવી લાવી, રે હાનાબાનય ને ટક્કર િારી, શરીરે ગંભીર ઇજાઓ
પહોંચાડી િેિનય ં મ ૃત્ર્ય મનપજાવી ગાડી મયર્ી નાસી ગયો છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી આર.ડી.રોદહિ
ચલાવે છે .

માધવપરુ ાાઃ ગોમવિંદભાઇ િફાજી ઠાર્ોર (ઉ.વ.૫૮)(રહે.ઠાર્ોરવાસ પમ્પીંગ સ્ટેશનની સાિે, િહેંદીકયવા) એ
િાધવપયરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૧૮/૧૧/૧૮ સાંજના ૭/૩૦ વાગ્યાના સયિારે
છોટાલાલની ચાલી ર્ે.ટી.દે સાઇ સ્કયલની આગળ રોડ ઉપર થી ગોમવિંદભાઇના નાનાભાઇ રિેશભાઇ િફાજી
ઠાર્ોર (ઉ.વ.૪૦) ચાલિા પસાર થઇ રહ્યા હિા દરમ્યાન એર્ અજાણ્યો દરક્ષા ચાલર્ (જેના નાિ-નંબરની
ખબર નથી િે) રીક્ષા પયરઝડપે અને બેદરર્ારીપ ૂવકર્ ચલાવી લાવી, રિેશભાઇને ટક્કર િારિા, શરીરે
િાથાના ભાગે ગંભીર ઇજાઓ થિા સારવાર અથે િેિને મસવીલ હોસ્પીટલિાં દાખલ ર્યાક હિા. જયાં
સારવાર દરમ્યાન િા.૧૯/૧૧/૧૮ ર્લાર્ ૯/૦૦ વાગે િેિનય ં મ ૃત્ર્ય મનપજર્ય ં હતય. આ ગયનાની િપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી આર.ર્ે.સોલંર્ી ચલાવે છે .

તયજી દીધેલ નવજાત બાળકી મળી આવવા બાબતાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૨૬૬/૧૮

રખિયાલાઃ િા.૧૯/૧૧/૧૮ ના ર્લાર્ ૮/૦૦ વાગ્યા પહેલા રખીયાલ િહાગયજરાિ બેર્રીની બાજયિાં
ડાહ્યાભાઇ ર્ડીયાની ચાલીની અંદર આવેલ પાિળી ગલીિાં ર્ચરાની ડોલિાં એર્ િાજી જન્િેલી જીવીિ
બાળર્ી બબનવારસી ત્યજી દદધેલ હાલિિાં િળી આવિા, રબખયાલ પોલીસે અજાણી વ્યક્ક્િ મવરૂધ્ધ ગયનો
નોંધી આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી જે.જે.હળવદીયા ચલાવે છે .

આતમહતયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૨૬૭/૧૮

સાબરમતીાઃ મવજયભાઈ રાજેન્રભાઈ ગૌર (ઉ.વ.૨૩) (રહે. બ્લોર્ નંબર-૪ નંદનવન ફ્લેટ સાિથક સ્ટેટસ
ની સાિે ડી ર્ેબીન સાબરિિી) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૧૯/૧૧/૧૮ સવારના સિયે સાબરિિી
ડીર્ેબીન ફાટર્ દર્.િી ૭૭૬/૧૪ પાટા નજીર્ ટ્રેઈન નીચે પડતય મયર્ી આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે
સાબરિિી પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી રમસર્ભાઇ મવઠ્ઠલભાઇ ચલાવે છે .

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