જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
ુ વાર
તા.૧૭/૦૫/૨૦૧૯ શક્ર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૮૫૧/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૪૮ કેસ કરી, ૪૨ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૪૪૮ લીટર દે શી
દારૂ, ૨૦૯ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૩૪ તવાટટ ર ઈંગ્લીશ દારૂ, ૧ કાર અને ૨ સ્કૂટર કબજે કયાટ હિા. િેમજ જુગાર
ધારા હેઠળ ૨ કેસ કરી ૯ વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૨૭,૧૪૦/- અને જુગારના સાધનો કબજે કયાટ
હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૮૫૨/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ
કુલ ૮૯ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી.૯૩ મુજબ ૧ વ્યક્તિની અને પાસા હેઠળ ૩
વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી.

છે તરપીંડીની ફરીયાદઃ-

સિાચાર યાદી નં.૮૫૩/૧૯

મનર્ોલઃ હહિેષભાઇ બળવંિભાઇ ત્રીવેદી (રહે. પશવમ ફલેટ, ૮૦ ફુટ રોડ, રિનપાકટ સોસાયટી પવભાગ-૨,
પનકોલ રોડ) એ િા.૧૬/૫/૧૯ નારોજ પનકોલ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૨૨/૪/૧૯
સાજના ૬/૪૫ વાગ્યાના સુમારે હહિેશભાઈના ભાઈ પનલેશભાઈ ત્રીવેદી પનકોલ પંચમ મોલ ખાિે આવેલ
એસ.બી.આઇ એ.ટી.એમ.માં પૈસા ઉપાડવા ગયા હિા ત્યારે ત્રણ અજાણ્યા પુરૂષોએ પનલેશભાઈનુ
એ.ટી.એમ.લઈ યુક્તિ પ્રયુક્તિ કરી એ.ટી.એમ.મેળવી લઈ િા.૨૮/૪/૧૯ કલાક ૧૧/૫૨ વાગ્યા સુધીના
સમયગાળા દરમ્યાન પનલેશભાઈના ખાિામાંથી એ.ટી.એમ.દ્વારા કુલ રૂપપયા ૬૦,૦૦૦/- ઉપાડી લઈ
છે િરપીંડી કરી હિી. આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એચ.વી.છાસટીયા ચલાવે છે .

સોનાની ચેઈન ખેચી ઝુટવી લઈ ગયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૮૫૪/૧૯

એલીસબ્રીજઃ જીનલકુમાર હદનેશભાઇ શાહ (ઉ.વ.૩૦) (રહે. પનત્યાનંદ ફ્લેટ સાધના સ્કૂલ સામે પપ્રિમનગર
અખાડા પાલડી) િા.૧૫/૫/૧૯ રાિના ૯/૪૫ વાગ્યાના સુમારે પપ્રિમનગર અખાડા નીત્યાનંદ ફ્લેટના
મેઇન ગેટ આગળથી પસાર થઈ રહ્યા હિા ત્યારે એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે પુરૂષ જીનલકુમાર
શાહના ગળામાંથી સોનાની ચેઈન હકમિ રૂપપયા ૩૦,૦૦૦/-ખેચી િોડી ઝુટવી લઈ નાસી ગયા હિા. આ
અંગેની ફરીયાદ જીનલબહેન શાહે એલીસબ્રીજ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ
પો.સ.ઈ.શ્રી એસ.જી.ખાંભલા ચલાવે છે .
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આત્િહત્યાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૮૫૫/૧૯

નરોડાઃ સંજયપસિંહ સ/ઓ ઓમપસિંહ સોલંકી (ઉ.વ.૩૦) (રહે.અંબબકાનગર તુલશીપાકટ સામે જયોપિ હોટલ
પાછળ નાના ચીલોડા) એ અગમ્ય કારણસર િા.૧૧/૫/૧૯ રાિના ૧૧/૩૦ વાગ્યાના સુમારે પોિાના ઘરે
પંખાના હક
ુ માં ચાદર બાંધી ગળે ફાસો ખાિા સારવાર માટે િેમને જી.સી.એસ હોસ્પીટલ ખાિે દાખલ કરવામાં
આવ્યા હિા. જયાં સારવાર દરમ્યાન િા.૧૬/૫/૧૯ સાજના ૭/૧૦ વાગે િેમનુ ં મ ૃત્યુ પનપજયુ ં હતુ. આ અંગે
નરોડા પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ હે.કો.શ્રી અજુ ટનપસિંહ પ્રભાિપસિંહ ચલાવે છે .

ુ ગરઃ સપવિાબહેન વા/ઓ પ્રપવણભાઇ મકવાણા (ઉ.વ.૩૮) (રહે. ગુજરાિ હાઉસીંગ બોડટ બાપુનગર)
બાપન
એ બબમારીથી કંટાળી િા.૧૬/૫/૧૯ કલાક ૬/૩૦ થી ૭/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના ઘરે રસોડામાં હક
ુ માં
દુપટ્ટો બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે બાપુનગર પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ
અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી બી.એસ.દે સાઇ ચલાવે છે .

ર્ાગડાપીઠઃ રાહલ
ુ ભાઈ ગોરધનભાઈ વાઘેલા (ઉ.વ.૧૮) (રહે. એકિાનગરની ચાલી મંજુરગામ) એ અગમ્ય
કારણસર િા.૧૬/૫/૧૯ સવારના ૬/૨૦ વાગ્યા પહેલા પોિાના ઘરે ગળે ફાસો ખાઈ આત્મહત્યા કરી હિી.
આ અંગે કાગડાપીઠ પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી કે.જી.ચૌધરી ચલાવે છે .

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