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

તા.૧૧/૦૨/૨૦૧૯ સોમવાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૭૧/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૪૫ ર્ેસ ર્રી, ૩૭ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૧૨૪ લીટર
દે શી દારૂ, ૬૦૪ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ અને ૭૨ બબયર ટીન ર્બજે ર્યાક હિા. િેિજ જુગારધારા હેઠળ ૩
ર્ેસ ર્રી, ૨૫ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૨૫૨૦/- અને જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૭૨/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૬૫ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી.૯૩ મુજબ ૫ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

ઘરફોડ :-

સમાચાર યાદી નં.૨૭૩/૧૯

ઈસનપરુ : પ્રમવણકુિાર ગોમવિંદભાઇ પરિાર (રહે.ચાણક્ય એપાટક િેન્ટ મવભાગ-૦૨ િીરા મસનેિા ચાર
રસ્િા પાસે શાહઆલિ ઇસનપુર) એ ઇસનપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.
૧૦/૦૨/૨૦૧૯ ના ર્લાર્ ૯/૦૦ થી બપોરના ૩/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના ઘરના દરવાજાનુ ં િાળુ
િોડી, અજાણી વ્યક્ક્િ ઘરિાં પ્રવેશ ર્રી, મિજોરીિાંથી સોનાના દાગીના િથા પાવર બેંર્ કર્િંિિ રૂમપયા
૨૦૦/- િળી કુલ રૂમપયા ૫૦,૨૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
ર્ે.એિ.ચાવડા ચલાવે છે .

લટ
ં ુ :-

સમાચાર યાદી નં.૨૭૪/૧૯

સરદારનગર : રિેશભાઇ દે વલદાસ લખાણી (ઉ.વ.૪૮)(રહે. નીલર્ંઠ સોસા િાયા સીનેિા પાસે
કુબેરનગર સરદારનગર) િા.૦૯/૦૨/૧૯ રાિના ૯/૦૦ વાગ્યાના સુિારે શાંિીપ્રર્ાશ હોક્સ્પટલની
આગળ રોડ ઉપરથી એક્ટીવા ચલાવી પસાર થઇ રહ્યા હિા દરમ્યાન એર્ િોટર સાયર્લ ઉપર આવેલ
બે પુરૂષ (૨૫ થી ૩૦ વષકના આશરાના) એ ભેગાિળી રિેશભાઇને લાફો િારી એક્ટીવાના હર્
ુ િાં
લટર્ાવેલ રૂમપયા ૧,૦૦,૦૦૦/- મુર્ેલ થેલી ખેંચી લઇ નાસી ગયા હિા. આ અંગે રિેશભાઇ લખાણી એ
સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી આઇ.ર્ે.િોથબલયા
ચલાવે છે .
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ચોરી :-

સમાચાર યાદી નં.૨૭૫/૧૯

કારં જ : હેિલબહેન વા/ઓ લાલુપ્રસાદ ઓઝા(ઉ.વ.૨૩)(રહે.ગાિ-રડર્ા િા-સુઇગાિ જી- બનાસર્ાંઠા)
િા.૧૦/૦૨/૨૦૧૯ ના ર્લાર્ ૧૨/૩૦ થી ૧/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન ઢાલગરવાડ ના નાર્ા પાસે ખરીદી
ર્રવા આવેલ હિા દરમ્યાન ર્ોઇ અજાણી વ્યક્ક્િ હેિલબહેનના િોટા પસક ને ચેર્ો િારી, િેિાથી હેંડ પસક
ર્ે જેિાં રોર્ડ રૂમપયા ૩૫,૦૦૦/-, સોનાની બુટી કર્િંિિ રૂમપયા ૫,૦૦૦/-, સોનાની ચેઇન કર્િંિિ રૂમપયા
૧૦,૦૦૦/- િળી કુલ રૂમપયા ૫૦,૦૦૦/- ની િિા મુર્ેલ હિી િે પસક ની ચોરી ર્રી લઇ ગઇ છે . આ
ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એિ.એલ.ઓડેદરા ચલાવે છે .

આત્મહત્યાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૭૬/૧૯

વેજલપરુ ાઃ સંગીિાબહેન જસુજી ઠાર્ોર (ઉ.વ.૧૪) (રહે. વેજલપુર ગાિ મુખીવાસ રાજુલા પાર્ક સાિે
વેજલપુર) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૧૦/૦૨/૧૯ બપોરના ૪/૨૦ વાગ્યાના સુિારે પોિાના ઘરે પંખાના
હર્
ુ િાં સડી બાંધી ગળે ફાસો ખાઇ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે વેજલપુર પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોઘી
આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી વી.ર્ે.બારૈ યા ચલાવે છે .

કારં જાઃ અશોર્ભાઇ િફાભાઇ દંિાણી (ઉ.વ.૪૫) (રહે.શંર્રભુવનના છાપરા દે વીપુજર્ની ચાલી શાહપુર)
એ અમથિર્ પકરક્સ્થિી સારી ના હોઈ િનિાં લાગી આવિા િા.૯/૨/૧૯ રાિના ૯/૩૦ વાગ્યાના સુિારે
લાલદરવાજા અપના બજાર ખાિે ઝેરી પ્રવાહી પી લીધુ હતુ. સારવાર િાટે વા.સા.હોસ્પીટલિાં દાખલ
ર્રવાિાં આવ્યા હિા. જયાં સારવાર દરમ્યાન િા.૧૦/૨/૧૯ ર્લાર્ ૫/૪૫ વાગે િેિનુ ં મ ૃત્યુ મનપજયુ ં
હતુ. આ અંગે ર્ારં જ પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોંઘી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એસ.આઈ.િર્રાણી
ચલાવે છે .

નરોડાાઃ પ્રર્ાશ શોભનાથ િહંિો (ઉ.વ.૨૮) (રહે. ગોપાલનગર ગોકુલધાિ સોસાયટી નાના બચલોડા ગાિ
નરોડા) એ બબિારીથી ર્ંટાળી િા.૧૦/૦૨/૧૯ બપોરના ૧/૩૦ વાગ્યાના સુિારે પોિાના ઘરે ગળે ફાંસો
ખાઇ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે નરોડા પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોઘી આ અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી
યોગેશભાઈ નારાયણભાઈ ચલાવે છે .

કષ્ૃ ણનગરાઃ રાજેશભાઇ રાિાભાઇ બારે ડ (રહે.સુયકનારાયણ સોસાયટી ગોપાલચોર્ પાસે નવા નરોડા) એ
અગમ્ય ર્ારણસર િા.૧૦/૦૨/૧૯ ર્લાર્ ૧૧/૦૦ વાગ્યાના સુિારે પોિાના ઘરે છિના હર્
ુ િાં દુપટ્ટો
બાંધી ગળે ફાસો ખાઇ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે કૃષ્ણનગર પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોઘી આ અંગેની
િપાસ પો.ર્ો.શ્રી હરદીપમસહ બલભદ્રમસહ ચલાવે છે .

અમરાઈવાડીાઃ ગીિાબહેન વા/ઓ િંગાભાઇ (ઉ.વ.૩૫) (રહે. િહાલક્ષ્િીનગર જોગિાયાનગર સાિે
અિરાઈવાડી) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૦૯/૦૨/૧૯ રાિના ૧૧/૦૦ વાગ્યાના સુિારે પોિાના ઘરે
પંખાના હર્
ુ િાં સાડી બાંધી ગળે ફાસો ખાઇ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે અિરાઈવાડી પોલીસે અર્સ્િાિ
િોિ નોઘી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી સી.પી.રાવ ચલાવે છે .

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