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

તા.૧૦/૦૨/૨૦૧૯ રવિિાર
અમદાિાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૬૬/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૫૮ ર્ેસ ર્રી, ૫૬ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૬૧૧ લીટર
દે શી દારૂ, ૧૧૭ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ અને ૧૧ બીયરટીન ર્બજે ર્યાક હિા. િેિજ જુગારધારા હેઠળ ૦૨
ર્ેસ ર્રી, ૦૪ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૩,૨૬૦/- અને જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૬૭/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૪૯ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી.૯૩ મુજબ ૦૨ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

ઘરફોડ :-

સમાચાર યાદી નં.૨૬૮/૧૯

િાડજ : મનરવભાઇ બીપીનભાઇ પટેલ (રહે.નંદીગ્રાિ સોસાયટી-1 સંઘવી રે લ્વે ક્રોસીંગની નજીર્ વાડજ)
એ વાડજ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૦૮/૦૨/૧૯ ના ર્લાર્ ૧૦/૩૦ થી
િા.૦૯/૦૨/૧૯ ના ર્લાર્ ૯/૪૫ સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન પોિાના િર્ાનનો દરવાજો ખોલી,
અજાણી વ્યક્ક્િ િર્ાનિાં પ્રવેશ ર્રી, મિજોરીિાંથી (૧)સોનાની બંગડી નંગ-૪ (૨) સોનાના પાટલા નંગ૨ (૩) સોનાની િગિાળા (૪) િંગળસુત્ર (૫) સોનાની ચેઇન (૬) િોિી અને ગજરીની િાળા િળી
િિાિ દાગીના ની કુલ કર્િંિિ રૂમપયા ૨,૬૨,૫00/- અને રોર્ડ રૂમપયા ૫૪,૦૦૦/- િળી કુલ રૂમપયા
૩,૧૬,૫૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી જે.એ.રાઠવા ચલાવે છે .

સોનાની ચેઇન ખેંચી તોડી લઇ ગયો :-

સમાચાર યાદી નં.૨૬૯/૧૯

િાસણા : િીનાબહેન પ્રકદપભાઇ શાહ (ઉ.વ.૬૮)(રહે,ટ્રસ્ટનગર સોસાયટી મવભાગ-૧ આર.બી.આઇ.
ક્વાટસક ની સાિે જીવરાજપાર્ક ) એ વાસણા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે

ર્ે

િા.૦૯/૦૨/૨૦૧૯ સાંજના ૫/૩૦ વાગ્યાના સુિારે એક્ટીવા ઉપર આવેલ એર્ પુરૂષ(૨૫ થી ૩૦ વષકના
આશરાનો) િીનાબહેનના ઘર નજીર્ થી િેિના ગળાિાંથી સોનાની ચેઇન કહરાના પેડલ સકહિની કર્િંિિ
રૂમપયા ૪૭,૦૦૦/- િિાની ખેંચી િોડી લઇ નાસી ગયો હિો. આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
એસ.બી.ચૌધરી ચલાવે છે .
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આત્મહત્યાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૭૦/૧૯

ઓઢિ : ર્નૈયાલાલ સોિાભાઇ સોલંર્ી (ઉ.વ.૩૧)(રહે.રઘુવીર એપાટક િેંટ અર્ુદ
ક ાનગર ઓઢવ) એ અગમ્ય
ર્ારણસર િા.૦૯/૦૨/૨૦૧૯ બપોરના ૧/૪૦ વાગ્યાના સુિારે પોિાના ઘરે રૂિના પંખા સાથે દોરી
બાંધી ગળે ફાંસો ખાઇ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે ઓઢવ પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોંઘી આ અંગેની
િપાસ િ.સ.ઇ.શ્રી ર્ાંિીલાલ જીવાજી ચલાવે છે .

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