જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૨૩/૦૫/૨૦૧૯ ગરૂુ વાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૮૮૭/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૪૨ કેસ કરી, ૪૨ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૩૮૮ લીટર દે શી
દારૂ, ૧ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૧ તવાટટ ર ઈંગ્લીશ દારૂ, ૧ બબયર ટીન, ૧ મોટર સાયકલ અને ૧ સ્કૂટર કબજે
કર્યટ હતય. િેમજ જયગાર ધારા હેઠળ ૨ કેસ કરી ૨ વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૬૨૯૦/- અને જયગારના
સાધનો કબજે કયાટ હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૮૮૮/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મયજબ
કયલ ૧૦૮ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી ૯૩ મયજબ ૧ વ્યક્તિની અને પાસા હેઠળ ૪
વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી.

છે તરપીંડીની ફરીયાદઃ-

સિાચાર યાદી નં.૮૮૯/૧૯

નારણપરુ ાઃ દદપકભાઇ નાથાભાઇ જોટાણીયા (રહે. મીત્રમીલન સોસાયટી સયખટાવરની બાજયમા મીરામ્બીકા
સ્કયલ રોડ નારણપયરા) એ િા.૨૨/૦૫/૧૯ નારોજ નારણપયરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે
િા.૧૬/૫/૧૯ સાજના ૫/૩૦ વાગ્યાના સયમારે હર્ટલ પટેલના માિા કંચનબહેન પાસેથી ગાડીમાં પેટ્રોલ
ભરાવવાનય કહી આરોપી હર્ટલ શાંિીલાલ પટેલ (રહે. અવધપયરી રો હાઉસ પનમાટણ ટાવર પાસે
આર.સી.ટેકનીકલ રોડ ઘાટલોડીયા) રહેણાંકના પાદકિંગમાંથી ટાટા એકઝા એકસ.એમ.મોડલ ગાડી નંબર જીજે
૦૧ કેર્ ય ૨૪૩૪ દકમિ રૂપપયા ૧૨,૯૭,૦૦૦/- લઇ જઇ પવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી કરી છે . આ ગયનાની
િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી બી.એચ.રાઠોડ ચલાવે છે .

સોનાની ચેઈન ખેચી તોડી લઈ ગયોઃ-

સિાચાર યાદી નં.૮૯૦/૧૯

િાધવપરુ ાઃ દક્ષાબહેન વા/ઓ પંકજભાઇ મોદી (ઉ.વ.૫૯) (રહે. માળીની ખડકી વાડીગામ દરીયાપયર ચકલા
દરીયાપયર) િા.૨૧/૦૫/૧૯ રાિના ૯/૪૫ વાગ્યાના સયમારે ઇદગાહ સકટ લ ખાિે આવેલ રૂપમ પેટ્રોલ પંપ
નજીક ઉભા હિા ત્યારે એતટીવા ઉપર આવેલ પયરૂર્ દક્ષાબહેન મોદીના ગળામાંથી સોનાની ચેઈન દકમિ
રૂપપયા ૪૫,૦૦૦/- ખેચી િોડી લઈ નાસી ગયો હિો. આ અંગેની ફરીયાદ દક્ષાબહેન મોદી એ માધવપયરા
પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી જે.ડી.બારોટ ચલાવે છે .
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આત્િહત્યાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૮૯૧/૧૯

દાણીલીિડાઃ દકશોરભાઇ રાનાભાઇ પરમાર (ઉ.વ.૪૨) (રહે. કણાટવિીનગર સોસાયટી શાહવાડી ગામ
નારોલ) િા.૦૪/૫/૧૯ કલાક ૫/૦૦ વાગ્યાના સયમારે સયરજ બેરલ માકે ટ ચંડોળા િળાવની સામે કંપનીમા
કામ કરિા હિા ત્યારે ગરમ ઓઇલ ઉડિા દકશોરભાઈના શરીર ઉપર પડિા દાઝી ગયા હિા. સારવાર માટે
િેમને એઇમ્સ હોક્સ્પટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હિા. જયાં સારવાર દરમ્યાન િા.૨૧/૫/૧૯ રાિના
૧૦/૦૦ વાગે િેમનય ં મ ૃત્ર્ય પનપજર્ય ં હતય. આ અંગે દાણીલીમડા પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની
િપાસ હે.કો.શ્રી પવનોદકયમાર થાવરાજી ચલાવે છે .

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