જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
ુ વાર
તા.૨૨/૦૫/૨૦૧૯ બધ
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૮૮૧/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૪૮ કેસ કરી, ૪૫ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૩૦૩ લીટર દે શી
દારૂ, ૨૪૩ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૩૬૪ તવાટટ ર ઈંગ્લીશ દારૂ, ૨૬ બબયર ટીન, ૧ કાર, ૧ રરક્ષા, ૧મોટર સાયકલ
અને ૧ સ્કૂટર કબજે કર્યટ હતય. િેમજ જયગાર ધારા હેઠળ ૩ કેસ કરી ૧૮ વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા
૨૯,૪૭૦/- અને જયગારના સાધનો કબજે કયાટ હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૮૮૨/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મયજબ
કયલ ૮૯ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી ૯૩ મયજબ ૪ વ્યક્તિઓની અને પાસા હેઠળ ૪
વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી.

ઘરફોડઃ-

સિાચાર યાદી નં.૮૮૩/૧૯

મનર્ોલઃ યોગેશભાઇ મનસયખભાઇ પટેલ (રહે.પિંજલી સોસાયટી ગાયત્રી સ્કયલ પાસે રિનપાકટ સોસાયટીની
બાજયમાં ઉત્તમનગર પનકોલ) એ િા.૨૧/૦૫/૧૯ નારોજ પનકોલ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે
િા.૨૦/૫/૧૯ કલાક ૧૧/૪૫ થી કલાક ૫/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના મકાનના દરવાજાનય િાળુ િોડી
અજાણી વ્યક્તિ ઘરમાં પ્રવેશ કરી પિજોરીમાંથી સોના-ચાંદીના દાગીના રકમિ રૂપપયા ૧,૨૮,૦૦૦/- અને
રોકડ રૂપપયા ૨૦,૦૦૦/- મળી કયલ રૂપપયા ૧,૪૮,૦૦૦/- મત્તાની ચોરી કરી લઇ ગઈ છે . આ ગયનાની િપાસ
પો.સ.ઈ.શ્રી પી.જે.ખાંટ ચલાવે છે .

ચોરીઃ-

સિાચાર યાદી નં.૮૮૪/૧૯

એરપોટક ઃ આપશષકયમાર ચંદયલાલજી બાગરે ચા (રહે.શાંપિનગર કોલોની એચ.ડી.એફ.સી.બેન્કની બાજયમા
બાલોિરા જીલ્લો-બાડમેર રાજસ્થાન) એ િા.૨૧/૦૫/૧૯ નારોજ એરપોટટ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ
નોધાવી છે િા.૨૦/૫/૧૯ કલાક ૬/૦૦ વાગ્યાના સયમારે અમદાવાદ ઈન્ટરનેશનલ એરપોટટ ખાિે પોિાની
લગેઝ બેગ ચેકીંગ બાદ બેગની ચેઈન ખયલ્લી જોિા બેગમાંથી રોકડ રૂપપયા ૭૦,૦૦૦/- અજાણી વ્યક્તિએ
ચોરી કરી લીધી હિી. આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી ડી.બી.પ્રજાપપિ ચલાવે છે .
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સોનાની ચેઈન ખેચી તોડી લઈ ગયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૮૮૫/૧૯

વાસણાઃ પનરાબહેન હષટદભાઇ શાહ (ઉ.વ.૫૫) (રહે. આયોજનનગર સોસાયટી જીવરાજ મહેિા હોસ્પીટલ
સામે વાસણા) િા.૧૯/૦૫/૧૯ કલાક ૭/૦૦ વાગ્યાના સયમારે જીવરાજ મેહિા હોસ્પીટલ ચાર રસ્િા થી
ધરણીધર બ્રીજ િરફ જિા પ્રાપ્િી ફલેટ સામેથી પસાર થઈ રહ્યા હિા ત્યારે એક મોટર સાયકલ ઉપર
આવેલ બે પયરૂષ પનરાબહેન શાહના ગળામાંથી સોનાની ચેઈન રકમિ રૂપપયા ૩૦,૦૦૦/- ખેચી િોડી લઈ
નાસી ગયા હિા. આ અંગેની ફરીયાદ પનરાબહેન શાહે િા.૨૧/૫/૧૯ નારોજ વાસણા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે
નોધાવી છે . આ ગયનાની િપાસ વય.પો.સ.ઈ.શ્રી એસ.બી.ચૌધરી ચલાવે છે .

આત્િહત્યાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૮૮૬/૧૯

જીઆઈડીસી વટવાઃ નરે શભાઇ કાંિીભાઇ ઠાકોર (ઉ.વ.૩૭) (રહે. જયશ્રી સોસાયટી પવભાગ-૨ જસોદાનગર)
એ અગમ્ય કારણસર િા.૨૧/૫/૧૯ નારોજ પોિાના ઘરે ગળે ફાસો ખાઈ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે
જીઆઈડીસી વટવા પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી ર્ય.કે.જાદવ ચલાવે છે .

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

2

