જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
ુ વાર
તા.૨૪/૦૪/૨૦૧૯ બધ
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૭૧૨/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૦૮ કેસ કરી, ૦૭ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૧૮ લીટર દે શી
દારૂ અને ૦૧ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ કબજે કયો હિો.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૭૧૩/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ
કુલ ૦૯ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી.

ઘરફોડ :

સિાચાર યાદી નં.૭૧૪/૧૯

મનર્ોલ : ભરિભાઈ મધુભાઈ પાગડાલ (રહે.કેશર હામમની, સહજાનંદ પાટી પ્લોટ રોડ, રરિંગ રોડ પાસે નનકોલ)
એ િા.૨૩/૪/૧૯ નારોજ નનકોલ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૨૨/૦૪/૨૦૧૯ બપોરના
૨/૩૦ થી િા.૨૩/૦૪/૨૦૧૯ સવારના ૮/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન સરદાર મોલમા આવેલ થડમ ફ્લોર નવભાગ૧ દુકાન એ-૧૦/૫ ખાિે આવેલ “jsn digikrop” નામની ઓરફસમાં અજાણી વ્યક્તિ પ્રવેશ કરી, ઓરફસમાંથી
કોમ્પુટરના સ્પેર પાટમ સ કુલ રકિંમિ રૂનપયા ૪,૧૦,૦૦૦/- મિાના ચોરી કરી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી કે.જે.સથવારા ચલાવે છે .

ગાડીનો ર્ાચ તોડી ચોરી :

સિાચાર યાદી નં.૭૧૫/૧૯

મનર્ોલ : રહિેનભાઇ સુભાષચન્દ્ર વ્યાસ (ઉ.વ.૪૩)(રહે.જેયનબ બાગ ભરૂચા રોડ દહીસર ઇસ્ટ મુબ
ં ઇ
મહારાષ્ટ) એ િા.૨૩/૪/૧૯ નારોજ નનકોલ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૨૨/૦૪/૨૦૧૯
કલાક ૧૨/૩૦ થી બપોરના ૨/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન નનકોલ રીંગ રોડ સુનપરીયા-૨ ની સામે રોડ ઉપર પાકમ
કરે લ પોિાની પત્ની ની રે નોલ્ટ કંપનીની ફોર વ્હીલ ગાડીનો કાચ િોડી, અજાણી વ્યક્તિ ગાડીમાંથી પસમ કે
જેમાં સોનાની બંગડી નંગ-૨ રકિંમિ રૂનપયા ૬૫,૦૦૦/- અને રોકડ રૂનપયા ૧૫,૦૦૦/- મળી કુલ રૂનપયા
૮૦,૦૦૦/-ની મિા મુકેલ હિી િે પસમની ચોરી કરી લઇ ગઇ છે .આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
કે.એન.વાઘેલા ચલાવે છે .
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આત્િહત્યા :

સિાચાર યાદી નં.૭૧૬/૧૯

નારોલ : નધરૂભાઇ હજુરજી ઠાકોર (ઉ.વ.૪૯)(રહે.નારોલ આકૃનિ ટાઉનશીપ નારોલ) એ અગમ્ય કારણસર
િા.૨૩/૦૪/૨૦૧૯ ના કલાક ૦૦/૩૦ વાગ્યાના સુમારે પોિાના ઘરે બ્લોકના પાંચ માં માળે થી નીચે પડતુ
મુકી આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે નારોલ પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ હે.કો.શ્રી
રમણભાઇ હીરાભાઇ ચલાવે છે .

ઇસનપરુ : મનનષ સુરેશભાઇ રાણા (ઉ.વ.૩૦)(રહે.સોનલપાકમ નવશાલનગર ઇસનપુર) એ અગમ્ય કારણસર
િા.૨૩/૦૪/૨૦૧૯ બપોરના ૧/૩૦ વાગ્યાના સુમારે પોિાના ઘરે ગળે ફાંસો ખાઇ આત્મહત્યા કરી હિી. આ
અંગે ઇસનપુર પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી વાય.જી.માથુરકયા ચલાવે છે .

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