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

તા.૦૨/૦૨/૨૦૧૯ શનિવાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
િશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી િં.૨૧૦/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૪૧ ર્ેસ ર્રી, ૪૦ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૯૨ લીટર
દે શી દારૂ, ૮૨ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ અને ૧૮૮ ક્વાટક ર ઈંગ્લીશ દારૂ ર્બજે ર્યો હિો. િેિજ જુગારધારા
હેઠળ ૦૩ ર્ેસ ર્રી, ૧૦ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૯,૦૪૫/- અને જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક
હિા.

તકેદારીિા પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી િં.૨૧૧/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૨૬ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી.૯૩ મુજબ ૦૪ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૦૧
વ્યક્ક્િની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

નવશ્વાસઘાત અિે છે તરપીંડી :-

સમાચાર યાદી િં.૨૧૨/૧૯

સોલા હાઇકોર્ટ : નારાયણલાલ રૂપારાિ સુથાર (રહે.વ્રજધાિ-૪ સેક્ટર-૪ ચાણર્યપુરી ઘાટલોડીયા) એ
િા.૧/૨/૧૯ નારોજ સોલા હાઇર્ોટક પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૨૧/૦૧/૧૯ ના રોજ
અલગ-અલગ સિયે દદલ્લી ખાિે આવેલા રાિપાર્ક િથા સેવાપાર્ક ખાિેના એ.ટી.એિ.િશીન િાંથી
નારાયણલાલ ના મપિાજી ના ર્ણાકટર્ા બેન્ર્ના સેવીંગ એર્ાઉન્ટના ખાિાિાંથી કુલ રૂમપયા ૩૨,૫૦૦/ર્ોઇ અજાણી વ્યક્ક્િ એ.ટી.એિ િશીનિાંથી મવડ્રો ર્રે લ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી ડી.એચ.ગઢવી
ચલાવે છે .

સોિાિી ચેઇિ ખેંચી તોડી લઇ ગયો :-

સમાચાર યાદી િં.૨૧૩/૧૯

ુ ા : રોનર્ભાઇ ભરિભાઇ શાહ (ઉ.વ.૩૧)(રહે.બીજો િાળ, નીલહર્ક એપાટક િેન્ટ અંજલી ચાર
માધવપર
રસ્િા વાસણા) એ િાધવપુરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૦૧/૨/૧૯ ના ક્લાર્
૧૨/૧૫ વાગ્યાના સુિારે પોિાના એક્ટીવા ઉપર િાિા વર્ાકબહેન (ઉ.વ.૫૭) ને બેસાડી અસારવા બ્રીજ
થી પ્રેિ દરવાજા િરફ જિા હિા દરમ્યાન અષ્ટમવનાયર્ ર્ોમ્્લેક્ષની સાિે રોડ ઉપર આવિા એર્
અજાણ્યો પલ્સર િોટર સાયર્લનો ચાલર્ (૩૦ થી ૩૨ ના આશરાનો) રોનર્ભાઇ ની િાિાના ગળાિાંથી
સોનાની ચેઇન ખેંચિા ચેઇન તુટી અડધો ટુર્ડો નીચે પડી ગયેલ જે અડધો ટુર્ડો દર્િંિિ રૂમપયા ૧૫,૦૦૦/િિાનો ચોરી ર્રી નાસી ગયો છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી જે.ડી.બારોટ ચલાવે છે .
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સાઇર્ ઉપરથી પડી જતાં મત્ૃ ય ુ :

સમાચાર યાદી િં.૨૧૪/૧૯

સાબરમતી : ગુિલીબહેન વા/ઓ મુર્ેશભાઇ ડાિોર (ઉ.વ.૨૭)(રહે.દત્ત પદરસર ફ્લેટ પમવત્ર એંર્લવની
પાછળ ત્રાગડ સાબરિિી) િા.૧/૨/૧૯ બપોરના ૧/૪૫ વાગ્યાના સુિારે સાબરિિી ગોગા ચોર્ પાસે
પમવત્ર એંર્લવની પાછળ દત્ત પદરસર નાિની સાઇટ ખાિે બીલ્ડીંગ ઉપર થી નીચે પડી જિા િેિનુ ં મ ૃત્યુ
મનપજ્યુ હતુ. આ અંગે સાબરિિી પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
ર્ે.આર.સુિરીયા ચલાવે છે .

આત્મહત્યા :-

સમાચાર યાદી િં.૨૧૫/૧૯

િારોલ : દદનેશભાઇ સોિાભાઇ મિરગર (રહે.આદદત્ય હાઇટસ સમ ૃધ્ધી રે સીડેંસીની પાછાળ લાંભા નારોલ
રોડ) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૦૧/૦૨/૨૦૧૯ બપોરના ૧૨/૦૦ વાગ્યા પહેલા ર્ોઇપણ સિયે પોિાના
ઘરે બેડરૂિના પંખા સાથે દુપટ્ટો બાંધી ગળે ફાંસો ખાઇ આત્િહત્યા ર્રી છે . આ અંગે નારોલ પોલીસે
અર્સ્િાિ િોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી શંર્રભાઇ દહરજીભાઇ ચલાવે છે .

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