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

તા.૦૯/૧૨/૨૦૧૮ રવિિાર
અમદાિાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૩૮૭/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૪૪ ર્ેસ ર્રી, ૪૧ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૨૫૦ લીટર
દે શી દારૂ અને ૩ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ ર્બજે ર્યો હિો. િેિજ જુગાર ધારા હેઠળ ૧ ર્ેસ ર્રી ૭ વ્યક્ક્િઓને
ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૧૭,૪૨૦/- અને જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૩૮૮/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૨૬ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી-૯૩ મુજબ ૬ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૩
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

ઘરફોડાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૩૮૯/૧૮

સરદારનગરાઃ રીિાબહેન વા/ઓફ ર્નૈયાલાલ મવશ્વર્િાક (રહે. સંજયનગર ઓજોન સીટી પાછળ
આઇ.ટી.આઇ રોડ નોબલનગર) એ િા.૮/૧૨/૧૮ નારોજ સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ
નોધાવી છે ર્ે િા.૭/૧૨/૧૮ રાિના ૧૦/૦૦ થી િા.૮/૧૨/૧૮ ર્લાર્ ૬/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના
િર્ાનના ધાબા ઉપરથી િર્ાનિાં અજાણી વ્યક્ક્િ પ્રવેશ ર્રી ઘરિાંથી સોના-ચાંદીના દાગીના, રોર્ડ
રૂમપયા ૫૦,૦૦૦/- અને િોબાઈલ ફોન િળી કુલ રૂમપયા ૧,૫૮,૦૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઈ ગઇ છે .
આ ગુનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી આર.એન.વીરાણી ચલાવે છે .

ઓઢિાઃ નયનકુિાર ર્ૌમશર્ભાઇ િારવાડી (રહે.નવી વસાહિ પુમનિ ક્રોસીંગ જશોદાનગર) એ
િા.૮/૧૨/૧૮ નારોજ ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૩/૧૨/૧૮ સાજના ૫/૦૦
થી િા.૦૭/૧૨/૧૮ ર્લાર્ ૧૦/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન ઓઢવ આદદનાથનગર ખાિે આવેલ િણીલક્ષ્િી
સોસાયટી દુર્ાન નંબર-૭૭૬ એિ.ર્ે.સાઉન્ડ નાિની સાઉન્ડ સીસ્ટિની દુર્ાનિાંથી ડુપ્લીર્ેટ ચાવીથી
દુર્ાનનુ િાળુ ખોલી અજાણી વ્યક્ક્િ દુર્ાનિાં પ્રવેશ ર્રી દુર્ાનિાંથી પાંચ એમ્પ્લીફાયર દર્િિ રૂમપયા
૩૫,૦૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઈ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એસ.જે.ચૌહાણ ચલાવે છે .

ચોરી :-

સમાચાર યાદી નં.૨૩૯૦/૧૮

સોલા હાઈકોર્ટ ાઃ અિીિ રિેશભાઇ પટેલ (રહે. શાયોના આગિન શાયોના િીલર્ની સાિે ગોિા) એ
સોલા હાઈર્ોટક પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૦૮/૧૨/૧૮ રાિના ૮/૦૦ થી ૯/૪૫
વાગ્યા દરમ્યાન સાયન્સ સીટી રોડ પર િંગલદીપ પાટી પ્લોટ નજીર્ પાર્ક ર્રે લ પોિાની ગાડીના
દરવાજાનો ર્ાચ િોડી ર્ારિાંથી અજાણી વ્યક્ક્િ પસકની ચોરી ર્રી લઈ હિી. પસકિાં સોનાના દાગીના
અને િોબાઈલ ફોન િળી કુલ રૂમપયા ૮૨,૦૦૦/- િત્તા હિી. આ ગુનાની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી હસમુખભાઇ
લક્ષ્િણભાઇ ચલાવે છે .
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કૃષ્ણનગરાઃ પ્રર્ાશભાઇ દે વીદાસ દક્રપલાણી (રહે. િહાસુખનગર કૃષ્ણનગર પાછળ નોબલ સ્કુલની બાજુિાં
નરોડા) એ િા.૮/૧૨/૧૮ નારોજ કૃષ્ણનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે પ્રર્ાશભાઇ
દક્રપલાણીની કૃષ્ણનગર સરદાર ચોર્ િહાદે વ િંદદર પાસે ર્ોર િોબાઇલની નાિની દુર્ાન ખાિે છે લ્લા
દોઢ વર્કથી િેનેજર િરીર્ે નોર્રી ર્રિા િનોજભાઇ અશોર્ભાઇ ચેિવાણી (રહે. િધુવન ગ્લોરી શ્રીરાિ
ચોર્ નવા નરોડા) િા.૧૩/૧૧/૧૮ સવારના ૧૧/૦૦ થી ૧૪/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન દુર્ાનિાંથી વીવો–
વી-૧૧ પ્રોગોલ્ડ ર્ંપનીના િોબાઇલ નંગ-૪ દર્િિ રૂમપયા ૧,૦૩,૯૬૦/- વેચાણ ર્રી િેિજ રોર્ડ રૂમપયા
૧,૪૨,૦૦૦/- િળી કુલ રૂમપયા ૨,૪૫,૯૬૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઈ નાસી ગયો છે . આ ગુનાની િપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી ડી.જી.વહોનીયા ચલાવે છે .

સોનાની ચેઈન ખેચી તોડી લઇ ગયા :-

સમાચાર યાદી નં.૨૩૯૧/૧૮

ગાયકિાડ હિેલીાઃ લક્ષ્િીબહેન વા/ઓ પ્રમવણભાઇ સોલંર્ી (ઉ.વ.૪૮) (રહે. રાિકુષ્ણ એપાટક િેન્ટ
રૂદ્રપ્રયાગની પાછળ રાણીપ) િા.૦૮/૧૨/૧૮ સાજના ૭/૩૦ વાગ્યાના સુિારે જિાલપુર વૈશ્યસભા ત્રણ
રસ્િા નજીર્થી પસાર થઇ રહ્યા હિા ત્યારે એર્ એક્ટીવા ઉપર આવેલ બે પુરૂર્ લક્ષ્િીબહેનના ગળાિાંથી
સોનાની ચેઈન દર્િિ રૂમપયા ૪૦,૦૦૦/-ખેચી િોડી લઈ નાસી ગયા હિા. આ અંગેની ફરીયાદ
લક્ષ્િીબહેન સોલંર્ીએ ગાયર્વાડ હવેલી પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
પી.એન.પ્રજાપમિ ચલાવે છે .

લર્ુ ની ફરીયાદાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૩૯૨/૧૮

િેજલપરુ ાઃ મવજયભાઇ દુગાકરાિ ર્ડવાસારા (ઉ.વ.૧૮) (રહે.અગાત્રાઇ દીવ્યા ર્ોપોરે શન િા-ર્ેશોદ જીજુનાગઢ) િા.૦૭/૧૨/૧૮ રાિના ૯/૩૦ વાગ્યાના સુિારે શટલ ઓટોદરક્ષાિાં બેસી પસાર થઈ રહ્યા
હિા ત્યારે દરક્ષાિાં બેઠેલ બે પુરૂર્ોએ દરક્ષા ચાલર્ની િદદગારીથી દરક્ષા જુહાપુરા એ.પી.એિ.સી.િાર્ે ટ
પાછળ ખુલ્લા િેદાનિાં લઈ જઈ બે પુરૂર્ોએ ઝપાઝપી ર્રી પાર્ીટિાંથી રોર્ડ રૂમપયા ૪૦૦૦/- ર્ાઢી
લઈ નાસી ગયા હિા. આ અંગેની ફરીયાદ મવજયભાઈ ર્ડવાસારાએ વેજલપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે
નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી આર.ડી.રોદહિ ચલાવે છે .

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