જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૦૭/૦૪/૨૦૧૯ રમવવાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૬૧૫/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૩૯ કેસ કરી, ૩૫ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૨૩૮ લીટર દે શી
દારૂ, ૭ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૪ તવાટટ ર ઇંગ્લીશ દારૂ અને ૧ બબયર ટીન કબજે કર્યટ હતય. િેમજ જયગાર ધારા
હેઠળ ૫ કેસ કરી ૨૩ વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૭૫,૨૮૦/- અને જયગારના સાધનો કબજે કયાટ હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૬૧૬/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મયજબ
કયલ ૫૫૯ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી ૯૩ મયજબ ૪૪ વ્યક્તિઓની અને પાસા હેઠળ ૩
વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી.

છે તરપીંડીની ફરીયાદઃ-

સિાચાર યાદી નં.૬૧૭/૧૯

ઘાટલોડીયાઃ રમણીકભાઇ મગનલાલ પારીખ (ઉ.વ.૮૧) (રહે. સારથી પવભાગ-૧ એ-વન સ્કયલ સામે
સયભાષચોક પાસે મેમનગર) એ ઘાટલોડીયા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૫/૪/૧૯ સાજના
૬/૧૫ વાગ્યાના સયમારે કાર ચલાવી પસાર થઈ રહ્યા હિા ત્યારે કાર ઉભી રખાવી કારમાં બેસી રમણીકભાઇને
કહેલ કે “હય િમારી મહેરબાનીથી મોટો માણસ થયો છુ” િેમ કહી રમણીકભાઇને િેની પાસેન ય લેપટોપ િથા
એપલ કંપનીના ફોન રમણીકભાઇના બેગમા મયકી રમણીકભાઇને પવશ્વાસ અપાવી િેમજ આજે િેનો
જન્મદીવસ છે િો િેઓ પોિાના કઈક ગીફ્ટ આપે િેવ ય કહી ભયયગ
ં દે વ ચાર રસ્િા પાસે આવેલ પંજાબ
નેશનલ બેંકનય એ.ટી.એમ.ખાિે લઇ જઇ ૨૦,૦૦૦/- રૂપપયા ઉપડાવી િેમજ રમણીકભાઈ પાસે રોકડ રકમ
મળી રૂપપયા ૨૨,૫૦૦/- મેળવી લઇ રમણીકભાઈને આપેલ લેપટોપ િથા એપલ કંપનીના ફોન મેળવી લઇ
થેલામા ઇંટ મયકી પસટમા સાબય મયકી છે િરપીંડી કરી પવશ્વાસઘાિ કયો છે . આ ગયનાની િપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી.એ.આર.ડાંગર ચલાવે છે .

ચોરીઃ-

સિાચાર યાદી નં.૬૧૮/૧૯

આનંદનગરઃ કલાવિીબહેન વા/ઓ જયેશકયમાર અખાણી (રહે. શરણમ ૧૦ સાલ્વી હોક્સ્પટલ સેલ પેટ્રોલ
પંપ સામે આનંદનગર) એ આનંદનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૬/૪/૧૯ કલાક
૧૦/૦૦ થી ૧૧/૪૫ વાગ્યા દરમ્યાન સિાધાર બીઆરટીએસ બસ સ્ટેન્ડ થી પોિાના રહેણાંક સયધીમાં
અજાણી વ્યક્તિએ પોિાના પસટમાંથી રોકડ રૂપપયા ૩૭,૦૦૦/- ચોરી કરી લીધી હિી. આ ગયનાની િપાસ
હે.કો.શ્રી. મનહરભાઇ રૂપાજી ચલાવે છે .
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અપમતૃ ્ઃુ -

સિાચાર યાદી નં.૬૧૯/૧૯

કૃષ્ણનગરઃ કકરણભાઈ ડાહ્યાભાઈ સયથાર (રહે. ન્ર્ય નંદન સોસાયટી વ્યાસવાડી સામે કઠવાડા રોડ નવા
નરોડા) િા.૫/૪/૧૯ રાિના ૧૨/૪૫ વાગ્યાના સયમારે કૃષ્ણનગર ગયજરાિ ટેકનોકાસ્ટી કપંની જી.ડી.રોડ
ખાિે હેલ્પર િરીકે કામ કરિા હિા ત્યારે મોલ્ડ બોક્ષની પેટી હક
ય માથી છટકી જવાથી િેઓના ઉપર પડિા
માથામા ગંભીર ઇજાઓ થિા સારવાર માટે આનંદ સર્જિકલ હોપીટલ લઇ જિા સારવાર દરમ્યાન િેમનય ં
મ ૃત્ર્ય પનપજર્ય ં હતય. આ અંગે કૃષ્ણનગર પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ હે.કો.શ્રી પવજયકયમાર
મારયિીરાવ ચલાવે છે .

આતિહતયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૬૨૦/૧૯

િેઘાણીનગરઃ રામપ્રકાશ કહરાલાલ દોહર (ઉ.વ.૭૦) (રહે.અમરાજીનગર ગલી નંબર-૨ ભાગટવ રોડ
મેઘાણીનગર) એ બબમારીથી કંટાળી િા.૬/૪/૧૯ કલાક ૧૦/૦૦ વાગ્યાના સયમારે પોિાના ઘરે એસીડ પી
લીધય હતય. સારવાર માટે સીવીલ હોપીટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હિા. જયાં સારવાર દરમ્યાન િેમનય ં
મ ૃત્ર્ય પનપજર્ય ં હતય. આ અંગે મેઘાણીનગર પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ હે.કો.શ્રી
લક્ષ્મણભાઇ આભાભાઇ ચલાવે છે .

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