જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૨૧/૦૪/૨૦૧૯ રમવવાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૬૯૭/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૪૮ કેસ કરી, ૪૨ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૨૫૧ લીટર દે શી
દારૂ, ૦૨ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૦૧ કાર અને ૦૨ રીક્ષા કબજે કરી હિી. િેમજ જુગાર ધારા હેઠળ ૦૩ કેસ
કરી ૧૮ વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૫,૨૦૦/- અને જુગારના સાધનો કબજે કયાા હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૬૯૮/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ
કુલ ૪૪૭ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૨૧ વ્યક્તિઓની અને પાસા હેઠળ ૦૭
વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી.

વાહન ચોરી :

સિાચાર યાદી નં.૬૯૯/૧૯

ચાંદખેડા : દદવ્યેશ મહેશભાઇ રાવલ (રહે.ન્યુ રણછોડરાયનગર પવભાગ-૧ જગિપુર રોડ જગિપુર) એ
િા.૨૦/૪/૧૯ નારોજ ચાંદખેડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૧૭/૦૪/૨૦૧૯ સાંજના
૬/૩૦ વાગ્યાના સુમારે જગિપુર ન્યુ રણછોડરાયનગર પવભાગ-૧ માં આવેલ સાંઇબાબા મંદદર સામે પાકા
કરે લ પોિાની મારૂિી ઇકો ગાડી નંબર જી.જે-૦૧-આર.એતસ-૮૪૦૬ દકિંમિ રૂપપયા ૧,૬૫,000/- મિાની
કોઇ ચોર ઇસમ ડુપ્લીકેટ ચાવી થી લોક ખોલી અગર િોડી ચોરી કરી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી કે.આર.પટેલ ચલાવે છે .

દાઝી જતાં મત્ૃ ય ુ :

સિાચાર યાદી નં.૭૦૦/૧૯

ુ ગર : સપવિાબહેન W/O બાબુભાઇ ચાવડા (ઉ.વ.૬૦)(રહે.ઈન્દીરા ગરીબનગર, ૧૩૭ બસ સ્ટેન્ડ
બાપન
પાસે બાપુનગર) િા.૦૯/૦૪/૧૯ ના કલાક ૮/૩૦ વાગ્યાના સુમારે પોિાના ઘરે પ્રાયમસ ઉપર ગરમ
પાણી કરિા હિા દરમ્યાન પ્રાયમસમાં ભડકો થિા, શરીરે ગંભીર રીિે દાઝી જિાં સારવાર માટે િેમને
પસપવલ હોક્સ્પટલમાં દાખલ કયાા હિા જયાં સારવાર દરમ્યાન િા.૧૯/૦૪/૧૯ રાિના ૧૧/૦૦ વાગે િેમનુ ં
મ ૃત્યુ પનપજયુ હતુ. આ અંગે બાપુનગર પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
એસ.આર.રાઠોડ ચલાવે છે .
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આત્િહત્યા :

સિાચાર યાદી નં.૭૦૧/૧૯

અિરાઇવાડી : શ્રીકાંિભાઇ ગંગારામ દીવટે(ઉ.વ.૬૭)(રહે.આસોપાલવ નગર ભગવિી રોડ હાટકેશ્વર
અમરાઇવાડી) એ અગમ્ય કારણસર િા.૨૦/૦૪/૨૦૧૯ બપોરના ૪/૩૦ વાગ્યાના સુમારે પોિાના ઘરના
ઉપરના માળે પંખા સાથે સાડી બાંધી ગળે ફાસો ખાઇ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે અમરાઇવાડી પોલીસે
અકસ્માિ મોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ હે.કો.શ્રી ગોમજીભાઇ લાલુભાઇ ચલાવે છે .

નાયબ પોલીસ કપમશનર,
કંટ્રોલરૂમ, અ’વાદ શહેર.
પોલીસ કપમશનર વિી.
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