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

તા.૨૨/૧૧/૨૦૧૮ ગરૂુ વાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૨૭૪/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૩૫ ર્ેસ ર્રી, ૩૨ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૧૩૯ લીટર
દે શી દારૂ, ૧૬ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ ર્બજે ર્યો હિો. િેિજ જુગારધારા હેઠળ ૦૨ ર્ેસ ર્રી ૧૧ વ્યક્ક્િઓને
ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૪૧,૦૨૦/- અને જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૨૭૫/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૭૦ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી-૯૩ મુજબ ૧૬ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૦૪
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

સોનાની ચેઇન ખેંચી તોડી લઇ ગયા :-

સમાચાર યાદી નં.૨૨૭૬/૧૮

એલીસબ્રીજ : અજયકુિાર હહિંિિલાલ દવે (ઉ.વ.૬૬)(રહે.સાર્કર્ ટાવર રાિદે વનગર ચાર રસ્િા
સેટેલાઇટ) એ િા.૨૧/૧૧/૧૮ નારોજ એલીસબ્રીજ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે
િા.૧૮/૧૧/૨૦૧૮ રાિના ૮/૩૦ વાગ્યાના સુિારે સી.એન. મવધ્યાલય નાં ગેટની આગળ રોડ ઉપર ર્ી
પત્ની પ્રમવણાબહેનને સ્કુટર પાછળ બેસાડી પસાર ર્ઇ રહ્યા હિા દરમ્યાન એર્ પલ્સર િોટર સાયર્લ
ઉપર આવેલ બે અજાણ્યા પુરૂષ (૩૦ વષકના આશરાના) એ પ્રમવણાબહેનના ગળાિાંર્ી સોનાના પેડલ
સહહિની ચેઇન હર્િંિિ રૂમપયા ૪૦,૦૦૦/- ખેંચી િોડી લઇ નાસી ગયા હિા. આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
એસ.આર.રાજપુિ ચલાવે છે .

ઘરફોડાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૨૭૭/૧૮

ઘાટલોડીયા : ભાવનાબેન મુર્ેશભાઇ દેસાઇ (રહે. િંગલમુમિિ એપાટક િેન્ટ નારણપુરા ટેલીફોન એક્ષચેન્જ
પાસે ઘાટલોડીયા) એ ઘાટલોડીયા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૨૧/૧૧/૧૮ રાિના
૯/૦૦ ર્ી ૯/૧૫ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના િર્ાનના દરવાજાનુ ં િાળુ િોડી, અજાણી વ્યક્ક્િ િર્ાનિાં
પ્રવેશ ર્રી, સોનાનો દોરો હર્િંિિ રૂપીયા ૩૦,૦૦૦/- િિાનો અને રોર્ડ રૂપીયા ૪,૦૦૦/- ચોરી ર્રી લઇ
જઇ િેિજ બારીના ર્ાચ િોડી, ભાવનાબહેનનુ ં એર્ટીવા સળગાવી નુર્સાન ર્રી નાસી ગયા હિા. આ
ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી વી.આર.પટેલ ચલાવે છે .
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વાહન અકસ્માતમાં મત્ૃ ય ુ :-

સમાચાર યાદી નં.૨૨૭૮/૧૮

રીવરફ્રન્ટ વેસ્ટ : રિેશકુિાર રાિાદીન શિાક (ઉવ.૪૪)(રહે.રીવરફ્રન્ટ ફલાવર ગાડક ન સીર્યુરીટી રૂિિાં,
એલીસબ્રબ્રજ) એ રીવરફ્રન્ટ વેસ્ટ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૨૧/૧૧/૧૮ સાંજના
૬/૪૫ વાગ્યાના સુિારે એર્ અજાણ્યા બુલેટ ચાલર્ે પોિાના ર્બજાનુ ં બુલેટ પુરઝડપે અને બેદરર્ારીર્ી
ચલાવી લાવી, રીવરફ્રન્ટ પમિિ િરફના રીવરફ્રન્ટ હાઉસ સાિે રોડ ઉપર મસક્યુરીટીનુ ં ર્ાિ ર્રિા
રિેશભાઇના વેવાઇ પંછીલાલ લાલિાપ્રસાદ શિાક ને ટર્ર્ર િારિાં શરીરે ગંભીર ઇજાઓ ર્િા િેિનુ ં
સ્ર્ળ ઉપર મ ૃત્યુ મનપજ્યુ હતુ. આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ડી.વી.બારીયા ચલાવે છે .

એરપોટટ : શૈલેશભાઇ વાઘાજી ઠાર્ોર (રહે.ર્ોિરપુર ગાિ ઠર્ોરવાસ સરદારનગર) એ એરપોટક પોલીસ
સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૨૧/૧૧/૧૮ બપોરના ૩/૩૦ વાગ્યાના સુિારે ભદ્રેિર રોડ રમવ
પેટ્રોલપંપ ની આગળ રોડ ઉપર એર્ ઓટોરીક્ષા નંબર જીજે-૦૧-સી.વી ૩૫૬૫ ના અજાણ્યા ચાલર્ે
પુરઝડપે અને બેદરર્ારીર્ી રીક્ષા ચલાવિા, રીક્ષાનુ ં ટાયર નીર્ળી જિા રીક્ષા પલટી ખાઇ જિા, રીક્ષાિાં
બેસેલ શૈલષ
ે ભાઇ ના ર્ાર્ી ર્ોર્ીલાબહેન ગુણાજી ઠાર્ોર (ઉ.વ.૫૦) ના ઓને શરીરે િાર્ાના ભાગે ગંભીર
ઇજાઓ ર્િા સારવાર િાટે િેિને સીવીલ હોસ્પીટલ ખાિે દાખલ ર્યાક હિા. જ્યાં સારવાર દરમ્યાન ફરજ
પરના ડો.શ્રી એ િેિને મ ૃિ જાહેર ર્યાક હિા. આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ડી.બી.પ્રજાપિી ચલાવે છે .

આત્મહત્યા :-

સમાચાર યાદી નં.૨૨૭૯/૧૮

વાસણા : હરે શભાઇ રાજુભાઇ સોલંર્ી (ઉ.વ.૨૦)(રહે. યોગેિરનગર મવભાગ-૨ ગુપ્િાનગર વાસણા) એ
અગમ્ય ર્ારણસર િા.૨૧/૧૧/૧૮ સાંજના ૬/૦૦ વાગ્યા પહેલા ર્ોઇપણ સિયે પોિાના ઘરે પંખાના
હર્
ુ સાર્ે દોરી બાંધી ગળે ફાંસો ખાઇ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે વાસણા પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોંધી
આ અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી દીનેશભાઇ ર્ાનજીભાઇ ચલાવે છે .

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