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

તા.૧૨/૦૨/૨૦૧૯ મંગળવાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૭૭/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૪૧ ર્ેસ ર્રી, ૫૬ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૫૦ લીટર
દે શી દારૂ, ૦૫ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૦૧ બબયર ટીન અને ૦૧ સ્કુટર ર્બજે ર્ર્ુક હતુ. િેિજ જુગારધારા
હેઠળ ૦૨ ર્ેસ ર્રી, ૧૮ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૫૪,૮૪૦/- અને જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક
હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૭૮/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૩૧ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી.૯૩ મુજબ ૦૧ વ્યક્ક્િની અને પાસા હેઠળ ૦૩
વ્યક્ક્િની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

ચોરી :-

સમાચાર યાદી નં.૨૭૯/૧૯

નનકોલ : દદનેશભાઇ ખોડાભાઇ પટેલ (રહે, ન્ર્ુ અરમવિંદપાર્ક સોસાયટી, ચંદ્રપ્રસાદ દે સાઇ હોલની સાિે
બાપુનગર) એ મનર્ોલ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૧૦/૨/૧૯ રાિના ૮/૦૦ વાગ્યાના
સુિારે મનર્ોલ રસરાજ જેર્પોટ-૧ ના ખુલ્લા િેદાનિાં રાખેલ લગ્ન િંડપિાં (૧૦ થી ૧૨ વર્કના આશરાનો
અજાણ્યો છોર્રો) એ દદનેશભાઇની દદર્રીના લગ્ન િંડપ િાંથી, દદનેશભાઇના પગ નજીર્ મુર્ેલ સોનાના
દાગીના કુલ દર્િંિિ રૂમપયા ૭,૦૨,૦૦૦/- િિાના ભરે લ થેલી દદનેશભાઇની નજર ચુર્વી ચોરી ર્રી લઇ
ગયો છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એસ.વી.પટેલ ચલાવે છે .

વટવા : અલ્પેશકુિાર ર્ાંમિલાલ રાય (ઉ.વ.૩૭)(રહે. આનંદ ટેનાિેન્ટ સ્મ ૃમિ િંદદરની સાિે ઘોડાસર
વટવા) એ વટવા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૧૦/૨/૧૯ બપોરના ૧/૦૦ થી સાંજના
૬/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના િર્ાન ના ઉપરના િાળે ખુલ્લા રૂિની મિજોરીિાંથી ર્ોઇ અજાણી વ્યક્ક્િ
સોનાના દાગીના િથા ચાંદીના મસક્કા િળી કુલ રૂમપયા ૧,૯૨,૦૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . આ
ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી પી.એિ.દે સાઇ ચલાવે છે .
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આત્મહત્યાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૮૦/૧૯

શાહીબાગાઃ ર્મપલાબહેન પ્રહલાદભાઇ પટેલ (ઉ.વ.૫૧) (રહે. કુશલવાટીર્ા એપાટક િેન્ટ હાથી સર્ક લ પાસે
શાહીબાગ) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૧૧/૨/૧૯ સવારના ૧૧/૦૦ થી બપોરના ૧/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન
પોિાના ઘરે પંખાના હર્
ુ િાં સાડી બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે શાહીબાગ પોલીસે
અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ િ.સ.ઈ.શ્રી અજીિમસહ ચલાવે છે .

મણીનગરાઃ ર્ોર્ીલાબહેન રાજુભાઈ ચુનારા (ઉ.વ.૪૫) (રહે.બળીયાર્ાર્ાનગર ચાલી જુના ઢોર બજાર
હેડગેવરની બાજુિાં ર્ાંર્દરયા,િણીનગર) એ બબિારીથી ર્ંટાળી િા.૧૧/૨/૧૯ ર્લાર્ ૧/૪૦ વાગ્યાના
સુિારે પોિાના ઘરે એસીડ પી લીધુ હતુ. સારવાર િાટે િેિને એલ.જી.હોસ્પીટલિાં દાખલ ર્રવાિાં
આવ્યા હિા. જયાં સારવાર દરમ્યાન િેિનુ મ ૃત્ર્ુ મનપજર્ુ ં હતુ. આ અંગે િણીનગર પોલીસે અર્સ્િાિ
િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ટી.એન.િોરદડયા ચલાવે છે .

નારોલાઃ (૧) મવજયકુિાર સંિરાિ મિવારી (ઉ.વ.૩૬) (રહે.આકૃિી આંગન ફ્લેટ સનરાઇઝ હોટલ પાછળ
લાંભા નારોલ)

એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૧૧/૨/૧૯ રાિના ૧૧/૩૦ વાગ્યાના સુિારે પોિાના ઘરે

લોખંડની એંગલ સાથે ર્ાપડની દોરી બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે નારોલ પોલીસે
અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી ઇન્િેખાબઆલિ મુખિારહસન ચલાવે છે .

નારોલાઃ (૨) યશભાઇ રિીલાલ મિસ્ત્રી (ઉ.વ.૨૫) (રહે. સત્ર્ાર હોમ્સ શ્રીરાિ રે સીડન્સીની પાસે નારોલ
અસલાલી હાઇવે નારોલ) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૧૧/૨/૧૯ સાજના ૫/૪૫ વાગ્યાના સુિારે પોિાના
ઘરે પંખાના હર્
ુ િાં ચાદર બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે નારોલ પોલીસે અર્સ્િાિ
િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી શંર્રભાઇ દહરજીભાઇ ચલાવે છે .

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