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

તા.૦૬/૦૧/૨૦૧૯ રવિિાર
અમદાિાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૩૮/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૪૧ ર્ેસ ર્રી, ૪૪ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૧૫૭ લીટર
દે શી દારૂ, ૭૦ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૦૪ સ્કુટર, ૦૧ િોટર સાયર્લ અને ૦૧ ર્ાર ર્બજે ર્રી હિી. િેિજ
જુગાર ધારા હેઠળ ૦૪ ર્ેસ ર્રી ૧૨ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૭૦,૫૦૦/- અને જુગારના સાધનો
ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૩૯/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૩૪ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૦૩ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૦૬
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

ઘરફોડાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૪૦/૧૯

ઘાટલોડીયા: ર્ેિનભાઇ જગદીશભાઇ શાહ (ઉ.વ.૩૮)(રહે.સુરમ્ય એપાટક િેન્ટ ગેટ-૨ જયિંગલ
બી.આર.ટી.એસ. બસ સ્ટેન્ડ સાિે નારણપુરા) એ ઘાટલોડીયા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે
ર્ે િા.૩/૧/૨૦૧૯ રાિના ૧૧/૦૦ થી િા.૦૫/૦૧/૨૦૧૯ બપોરના ૨/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના
ઘર ના મુખ્ય દરવાજાની જાળીનુ િાળં િોડી, અજાણી વ્યક્ક્િ િર્ાનિાં પ્રવેશ ર્રી, બેડરૂિના ર્બાટ
િેિજ લોખંડની મિજોરીિાંથી સોનાના દાગીના કર્િંિિ રૂમપયા ૮૨,૫૦૦/- િથા ચાંદીની ચીજ વસ્તુઓ
કર્િંિિ રૂમપયા ૩૦,૧૫૦/- િથા રોર્ડ રૂમપયા ૧૫,૦૦૦/-િળી કુલ રૂમપયા ૧,૨૭,૬૫૦/- િત્તાની ચોરી
ર્રી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એિ.એન.પરિાર ચલાવે છે .

શહેરકોટડા : સુમનિાબેન કિષ્ણાભાઇ ર્ેવટ (ઉ.વ.૪૨)(રહે.મશવશક્ક્િનગર ઔડાના િર્ાન સફલ-૪
બબઝનેસ પાર્ક ની બાજુિા અિદુપુરા) એ િા.૫/૧/૨૦૧૯ નારોજ શહેરર્ોટડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ
નોંધાવી છે ર્ે િા.૧૮/૧૨/૧૮ રાિના ૧૦/૦૦ થી િા.૦૫/૦૧/૧૯ સવારના ર્લાર્ ૧૧/૦૦ સુધી ના
સિયગાળા દરમ્યાન પોિાના ઘર ના દરવાજાની સ્ટોપર ર્ાપી, અજાણી વ્યક્ક્િ િર્ાનિાં પ્રવેશ ર્રી,
મિજોરીિાંથી સોના-ચાંદીના દાગીના િથા રોર્ડ રૂમપયા ૧૦,૦૦૦/- િળી કુલ રૂમપયા ૮૦,૦૦૦/- િત્તાની
ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એ.ડી.ચાવડા ચલાવે છે .
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સોલા હાઇકોટટ : શૈલશ
ે ભાઇ શાલીગ્રાિ ભુસારી (રહે.િાલાબાર ર્ાઉંન્ટ્રી-૧ નીરિા યુનીવસીટીની બાજુિાં)
એ સોલા હાઇર્ોટક પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૪/૧/૧૯ ના ર્લાર્ ૧૨/૦૦ થી રાિના
૮/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન ર્ોઇપણ સિયે પોિાના ઘરના રસોડાના દરવાજે થી ર્ોઇ અજાણી વ્યક્ક્િ પોિાના
ઘરિાં પ્રવેશ ર્રી, બેડરૂિના ર્બાટિાંથી સોના-ચાંદીના દાગીના અને િોબાઇલ િળી કુલ રૂમપયા
૯૩,૧૫૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી જે.ડી.પટેલ ચલાવે છે .

ધાબા ઉપરથી પડી જતાં મ ૃત્યુ :-

સમાચાર યાદી નં.૪૧/૧૯

નરોડા : ભરિ સ/ઓ રિેશભાઇ પ્રજાપમિ (ઉ.વ.૧૩)(રહે.નરોડા પ્રાઇડ પદ્માવિી સોસાયટીની બાજુિા
નરોડા) િા.૦૫/૦૧/૨૦૧૯ બપોરના ૪/૦૦ થી ૫/૧૫ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના ઘરે ધાબા ઉપર પિંગ
ચગાવિી વખિે અચાનર્ નીચે પડી જિા, શરીરે ગંભીર ઇજા થિા સારવાર અથે સેલ્બી હોક્સ્પટલ ખાિે
દાખલ ર્રે લ હિો. જેને સારવાર દરમ્યાન રાિના ૦૮/૦૫ વાગે ફરજ પરના ડો.શ્રીએ મ ૃિ જાહેર ર્યો
હિો. આ અંગે નરોડા પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ િ.સ.ઇ.શ્રી િહેંદ્રમસિંહ િાધુમસિંહ
ચલાવે છે .

આત્મહત્યાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૪૨/૧૯

સરદારનગર : રિેશભાઇ તુલસીભાઇ બારોટ (ઉ.વ.૩૮)(રહે. પોપટભાઇના િર્ાનિા અંબબર્ાનગર
નોબલનગર સરદારનગર) એ ર્ોઇ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૦૫/૦૧/૨૦૧૯ ના ર્લાર્ ૦૦/૧૦ વાગ્યાના
સુિારે પોિાના ઘરે ગળે ફાંસો ખાઇ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે સરદારનગર પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ
નોંધી આ અંગેની િપાસ િ.સ.ઇ.શ્રી જયેન્દ્રકુિાર ચંન્દ્રર્ાંિભાઇ ચલાવે છે .

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