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

તા.૨૨/૧૨/૨૦૧૮ શનિવાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
િશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી િં.૨૪૭૨/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૩૦ ર્ેસ ર્રી, ૩૦ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૧૯૦ લીટર
દે શી દારૂ, ૨૫૫ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૩૪૮ ક્વાટક ર ઈંગ્લીશ દારૂ, ૪૮ બબયર ટીન, ૨ ર્ાર, ૧ િોટર સાયર્લ અને
૧ સ્કૂટર ર્બજે ર્ર્યક હતય. િેિજ જયગાર ધારા હેઠળ ૪ ર્ેસ ર્રી ૧૩ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા
૪૪,૬૬૦/- અને જયગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીિા પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી િં.૨૪૭૩/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મયજબ કયલ
૧૮૦ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી-૯૩ મયજબ ૧૯ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૩
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

ઘરફોડ :-

સમાચાર યાદી િં.૨૪૭૪/૧૮

સરખેજાઃ પીરૂલાલ ભગવાનલાલ કયિાવિ (રહે. પ્લોટ નંબર-૯ મસધ્ધધ મવનાયર્ ડયપ્લેક્ષ આઝાદનગર
ઋમિર્ેશ સ્કયલની બાજયિા નવી ફિેવાડી સરખેજ) એ િા.૨૧/૧૨/૧૮ નારોજ સરખેજ પોલીસ સ્ટેશન
ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૧/૧૦/૧૮ બપોરના ૪/૦૦ થી િા.૨૨/૧૦/૧૮ ર્લાર્ ૯/૦૦ સયધીના
સિયગાળા દરમ્યાન સાણંદ સર્ક લ શાંમિપયરા સર્ક લ રીલીફ હોટેલ સાિે અંકયર એસ્ટેટના ગોડાઉન ખાિે
આવેલ પોિાની “શ્રી િીરા િેટલ ર્ોપોરે શન” નાિની ભંગારની દયર્ાનના શટરનય ં િાળુ િોડી અજાણી વ્યક્ક્િ
દયર્ાનિાં પ્રવેશ ર્રી, ૧૫૦૦ કર્.ગ્રા. ર્ોપર, ૫૦૦ કર્.ગ્રા. બ્રાસ, ૬૦૦ કર્.ગ્રા. એલ્ર્યમિમનયિ અને ૨૦૦
કર્.ગ્રા. સ્ટીલ િળી કયલ રૂમપયા ૨,૩૮,૦૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઈ ગઈ છે . આ ગયનાની િપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી ર્ે.આર.ચૌધરી ચલાવે છે .

ઓઢવાઃ સયદરલાલ
ં
િીટયલાલ દાણી (રહે.વાટીર્ા રે સીડંસી દયધેશ્વર બી.આર.ટી.એસ.બસ સ્ટેન્ડ સાિે કદલ્લી
ય ા) એ િા.૨૧/૧૨/૧૮ નારોજ ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે
દરવાજા બહાર િાધયપર
ર્ે િા.૨૫/૧૧/૧૮ બપોરના ૩/૦૦ થી િા.૨૬/૧૧/૧૮ ર્લાર્ ૯/૩૦ સયધીના સિયગાળા દરમ્યાન
ઓઢવ બબલેશ્વર એસ્ટેટ પાછળ શ્રી કૃષ્ણા એસ્ટેટિાં દયર્ાન નં-૨૦૧ “શ્રી પારસનાથ ટ્રેડીગ ર્ંપની” નાિની
પોિાની દયર્ાનના શટરનય ં િાળુ િોડી અજાણી વ્યક્ક્િ દયર્ાનિાં પ્રવેશ ર્રી, એલ્ર્યિીમનયિનો સ્રેપનો
સાિાન આશરે ૪૦૦ કર્લો વજનનો કયલ કર્િંિિ રૂમપયા ૫૦,૦૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઈ ગઈ છે . આ
ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એસ.જે.ચૌહાણ ચલાવે છે .
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વાહિ અકસ્માતમાં મ ૃત્ુાઃ-

સમાચાર યાદી િં.૨૪૭૫/૧૮

કાગડાપીઠાઃ જીજ્ઞેશ પંર્જભાઈ પરિાર (ઉ.વ.૨૦) (રહે રાજેન્ર પાર્ક સોસાયટી દાણીલીિડા)
િા.૨૧/૧૨/૧૮ બપોરના ૧૨/૦૦ વાગ્યાના સયિારે રાયપયર ભજીયા હાઉસ દયર્ાન નજીર્ થી િોટર
સાયર્લ ચલાવી પસાર થઇ રહ્યા હિા ત્યારે લોંડીગ રીક્ષા નંબર જીજે ૨૭ ડબલ્ર્ય ૮૧૧૨ ના ચાલર્
ભરિકયિાર અિરારાિ પ્રજાપમિ (રહે.મવશાલનગર ઇસનપયર) એ રીક્ષા પયરઝડપે અને બેદરર્ારીથી
ચલાવી લાવી િોટર સાયર્લને ટક્કર િારિા જીજ્ઞેશને ગંભીર ઇજાઓ થિા સારવાર િાટે વા.સા.હોસ્પીટલ
લઈ જિા ફરજ પરના ડૉશ્રીએ મ ૃિ જાહેર ર્યાક હિા. આ અંગેની ફરીયાદ મ ૃત્ર્ય પાિનાર જીજ્ઞેશના મપિા
પંર્જભાઈ પરિારે ર્ાગડાપીઠ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
વી.એલ.વાઘેલા ચલાવે છે .

આતમહતયાાઃ-

સમાચાર યાદી િં.૨૪૭૬/૧૮

ગોમતીપરુ ાઃ વૈશાલી ડો/ઓ મયર્ેશભાઇ ચાવડા (ઉ.વ.૧૮)(રહે. શેઠ ર્ોઠાવાળા વોરાની ચાલી પયિળાવાળી
ગલી સયખરાિનગર રોડ ગોિિીપયર) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૨૧/૧૨/૧૮ સાજના ૬/૦૦ વાગ્યાના
સયિારે પોિાના ઘરે લાર્ડાની વળી સાથે દયપટ્ટો બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે
ગોિિીપયર પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એસ.એિ.િેર્વાન ચલાવે છે .

મણીિગરાઃ પરાગભાઇ પ્રેિનંદ ઠાકયર (ઉ.વ.૫૧) (રહે. ચંન્રીર્ા સોસાયટી ગોરધનવાડી ટેર્રા િણીનગર)
એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૨૧/૧૨/૧૮ સવારના ૯/૩૦ વાગ્યાના સયિારે પોિાના ઘરે પંખાના હર્
ય િાં
દયપટ્ટો બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે િણીનગર પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ
અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એચ.એન.વાઘેલા ચલાવે છે .

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