જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૨૫/૦૪/૨૦૧૯ ગરૂુ વાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૭૧૭/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૧૩ કેસ કરી, ૧૨ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૧૮ લીટર દે શી
દારૂ, ૧૦ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ અને ૪ તવાટટ ર ઈંગ્લીશ દારૂ કબજે કયો હિો. િેમજ જુગાર ધારા હેઠળ ૧ કેસ
કરી ૧ વ્યક્તિની અટક કરી જુગારના સાધનો કબજે કયાટ હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૭૧૮/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ
કુલ ૨૪ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૨ વ્યક્તિઓની અને પાસા હેઠળ ૧
વ્યક્તિની અટકાયિ કરી હિી.

સોનાની ચેઈન ખેચી તોડી લઈ ગયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૭૧૯/૧૯

પાલડીઃ સમકકિ પ્રફુલચંદ્ર શાહ (ઉ.વ.૩૦) (રહે. શાંતિવન એપાટટ મેન્ટ, ભગવાનનગરનો ટેકરો જૈન ઉપાશ્રય
પાસે પાલડી) િા.૨૪/૪/૧૯ રાિના ૯/૪૫ વાગ્યાના સુમારે પાલડી રાજનગર શંકરાશ્રમના દરવાજા
સામેથી ચાલિા પસાર થઈ રહ્યા હિા ત્યારે એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે પુરૂષ સમકકિ શાહના
ગળામાંથી સોનાની ચેઈન કકમિ રૂતપયા ૧૫,૦૦૦/- ખેચી િોડી લઈ નાસી ગયા હિા. આ અંગેની ફરીયાદ
સમકકિ શાહે પાલડી પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ શ્રી એમ.એમ.તસિંધી ચલાવે
છે .

ચોથા િાળે થી પડી જતા મતૃ ્ઃુ -

સિાચાર યાદી નં.૭૨૦/૧૯

ચાંદખેડાઃ ચાંદખેડા સરલ અલ્ટેઝાની સાઇટ ખાિે રહેિા અને ત્યા જ સાઈટ ઉપર કામ કરિા રામકેશ
રમેશપાલ (ઉ.વ.૧૯) િા.૨૩/૦૪/૧૯ સાજના ૫/૦૦ વાગ્યાના સુમારે સરલ અલ્ટેઝા સાઇટના ચોથા માળે
બહારના ભાગે લોખંડ પાઇપ પકડી કલર કામ કરિા હિા ત્યારે પાઇપ તુટી જિા નીચે પડી જિા માંથામા
ગંભીર ઇજાઓ થિા િેમનુ ં મ ૃત્યુ તનપજયુ ં હતુ. આ અંગે ચાંદખેડા પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની
િપાસ હે.કો.શ્રી મહેન્દ્ર ભગવાનરાવ ચલાવે છે .
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આતિહતયા :

સિાચાર યાદી નં.૭૨૧/૧૯

ુ ઃ કસ્તુરભાઇ મુળજીભાઇ રાજતપ્રય (ઉ.વ.૬૫) (રહે. કાશી તવશ્વનાથ સોસાયટી તવભાગ-૨ ઇસનપુર)
ઇસનપર
એ અગમ્ય કારણસર િા.૧૯/૦૪/૧૯ સાજના ૭/૦૦ વાગ્યાના સુમારે પોિાના ઘરે ઝેરી દવા પી લીધી
હિી. સારવાર માટે િેમને એલ.જી.હોસ્પીટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હિા. જયાં સારવાર દરમ્યાન
િા.૨૪/૪/૧૯ સાજના ૫/૩૦ વાગે િેમનુ ં મ ૃત્યુ તનપજયુ ં હતુ. આ અંગે ઇસનપુર પોલીસે અકસ્માિ મોિ
નોંધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી વાય.જી.માથુકકયા ચલાવે છે .

ર્ાગડાપીઠઃ આકાશ બાબુભાઇ વાઘેલા (ઉ.વ.૧૬) (રહે.પઠાણની ચાલી ગીિામંદીર) એ અગમ્ય કારણસર
િા.૨૪/૦૪/૧૯ બપોરના ૪/૧૦ વાગ્યા પહેલા પોિાના ઘરે પંખાના હક
ુ માં દુપટ્ટો બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ
આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે કાગડાપીઠ પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
વી.એલ.વાઘેલા ચલાવે છે .

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