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

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

સમાચાર યાદી નં.૨૪૦૫/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૪૧ ર્ેસ ર્રી, ૩૭ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૯૧ લીટર
દે શી દારૂ, ૮૭ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૧૯૨ બબયર ટીન, ૧ સ્કૂટર અને ૧ રરક્ષા ર્બજે ર્રી હિી. િેિજ
જુગાર ધારા હેઠળ ૧ ર્ેસ ર્રી ૩ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૧૯૭૦/- અને જુગારના સાધનો ર્બજે
ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૪૦૬/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૦૭ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી-૯૩ મુજબ ૫ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

ઘરફોડાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૪૦૭/૧૮

વાસણાાઃ આર્ાશભાઇ રિેશભાઇ રાઠોડ (રહે. િીત્તલ એપાટક િેન્ટ િલાવ િળાવની સાિે જીવરાજપાર્ક
વાસણા) એ વાસણા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૧૧/૧૨/૧૮ સવારના ૧૧/૦૦ થી
બપોરના ૧/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના િર્ાનના દરવાજાનુ િાળુ િોડી અજાણી વ્યક્ક્િ ઘરિાં પ્રવેશ
ર્રી સોનાના અલગ-અલગ દાગીનાઓ (૧) સોનાનુ ં િંગળસુત્ર નંગ-૧ રર્િિ રૂમપયા ૨૭,૫૦૦/- (૨)
સોનાની ચેઇન પેડલ સાથે રર્િિ રૂમપયા ૯૫,૦૦૦/- (૩) સુયકન ુ ં પેંડલ િથા એર્ ઓિનુ ં પેંડલ રર્િિ
રૂમપયા ૨૫,૦૦૦/- (૪) ચાંદીના વેઢ નંગ-૪ રર્િિ રૂમપયા ૫૦૦૦/- (૫) સોનાની ચુની નંગ-૧ રર્િિ
રૂમપયા ૨,૦૦૦/- અને (૬) સોનાની વીટી નંગ-૧ રર્િિ રૂમપયા ૧૨,૦૦૦/- િળી કુલ રર્િિ રૂમપયા
૧,૬૬,૫૦૦/- િત્તાની ચોરી ર્રી લઇ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એલ.જે.વાળા ચલાવે છે .

ચોરીાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૪૦૮/૧૮

વાડજાઃ શ્રઘ્ઘાબહેન મત્રલોર્ભાઇ બેન્ર્ર (રહે.િગનલાલ પાર્ક સોસાયટી રાઘાસ્વાિી રોડ રાણીપ) એ વાડજ
પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૧/૧૦/૧૮ ર્લાર્ ૧૦/૩૦ થી ૧૧/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન
નવા વાડજ રાણીપ ક્રોસ રોડ ડીિાટક િોલની બહાર આવેદ ટ્રાન્સર્યુબ પ્લાઝાના ઘાબા ઉપર સોલારના
પ્લાન્ટ સોલાર પ્લાન્ટિાં પોલીર્ેબ ર્ંપનીનો ૪ એિ.એિની સાઇઝનો ૩૨૧૦ િીટર ર્ોપર વાયર રર્િિ
રૂમપયા ૯૧,૦૦૦/- અજાણી વ્યક્ક્િ ચોરી ર્રી લઇ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એ.પી.પરિાર
ચલાવે છે .
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નારોલાઃ મવશાલભાઈ રાિભાઈ મનકુંમ્ભ (ઉ.વ.૩૨) (રહે.દે વપ્રયાગ ફલેટ ર્ોટેશ્વર રોડ િોટેરા) એ નારોલ
પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૧૦/૧૨/૧૮ સાજના ૭/૦૦ થી િા.૧૧/૧૨/૧૮ ર્લાર્
૯/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન પીપળજ ગાિ દે વરાજ એસ્ટેટ પ્લોટ નં.૧૪૭/૧૪૮ િાં નુવ ુ ર્ોમનયર પ્રાઈવેટ
બલિીટેડ નાિની ર્ંપનીની ઓફીસિાં અજાણી વ્યક્ક્િ પ્રવેશ ર્રી લોખંડના ર્બાટનુ િાળુ િોડી રોર્ડ
રૂમપયા ૧,૩૫,૦૦૦/- ચોરી ર્રી લઇ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એ.જી.બિદ ચલાવે છે .

વાહન અકસ્માતમાં મ ૃત્ુાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૪૦૯/૧૮

વાડજાઃ હરે શભાઇ િોહનભાઇ વાઘેલા (ઉ.વ.૪૫) (રહે. ગાંઘીનગર સોસાયટી સોરાબજી ર્મ્પાઉન્ડ જુના
વાડજ) એ વાડજ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૧૦/૧૨/૧૮ સાજના ૭/૩૦ વાગ્યાના
સુિારે હરે શભાઈના મપિા િોહનભાઈ વાઘેલા જુના વાડજ હોટલ ડે ઈન સાિે રસ્િો ક્રોસ ર્રિા હિા ત્યારે
સ્વીફ્ટ

ર્ાર નંબર જીજે ૨૭ એએ ૦૪૮૨ ના ચાલર્ે ર્ાર પુરઝડપે અને બેદરર્ારીથી ચલાવી ટક્કર

િારિા િોહનભાઈને ગંભીર ઈજાઓ થિા સારવાર દરમ્યાન િેિનુ ં મ ૃત્યુ મનપજયુ ં હતુ. આ ગુનાની િપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી પી.ર્ે.રર્મિન ચલાવે છે .

“એ” ડીવીજન ટ્રાફીક પોલીસ સ્ટેશનાઃ ક્સ્િિાબહેન હેિિ
ં કુિાર વોરા (ઉ.વ.૬૫) (રહે. હેરીટન્સ
એપાટક િેન્ટ ગુજરાિ યુમનવમસિટી) િા.૧૧/૧૨/૧૮ સાજના ૭/૧૫ વાગ્યાના સુિારે રહમ્િિલાલ પાર્ક
બી.આર.ટી.એસ. બસ સ્ટેન્ડ સાિે રસ્િો ક્રોસ ર્રિા હિા ત્યારે અજાણ્યા દ્વદ્વચક્રી વાહનના ચાલર્ે વાહન
પુરઝડપે અને બેદરર્ારીથી ચલાવી ટક્કર િારિા ક્સ્િિાબહેનને ગંભીર ઈજાઓ થિા સારવાર દરમ્યાન
િેિનુ ં મ ૃત્યુ મનપજયુ ં હતુ. આ અંગેની ફરીયાદ શોભનાબહેન નવનીધભાઈએ “એ” ડીવીજન ટ્રાફીર્ પોલીસ
સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી બી.એિ.દે સાઈ ચલાવે છે .

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