જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૨૭/૦૫/૨૦૧૯ સોિવાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૯૦૩/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૨૮ કેસ કરી, ૨૩ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૩૫૩ લીટર દે શી
દારૂ અને ૨ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ કબજે કયો હિો. િેમજ જુગાર ધારા હેઠળ ૨ કેસ કરી ૪ વ્યક્તિઓને ઝડપી
રોકડ રૂપપયા ૪૭,૬૦૦/- અને જુગારના સાધનો કબજે કયાા હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૯૦૪/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ
કુલ ૪૭ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પાસા હેઠળ ૧ વ્યક્તિની અટકાયિ કરી હિી.

ઘરફોડઃ-

સિાચાર યાદી નં.૯૦૫/૧૯

વસ્ત્રાપરુ ઃ ધવલ સ/ઓ ગૌિમભાઇ પટેલ (રહે.શંકરદાદા સોસાયટી, કે.કે.નગર રોડ, ઘાટલોડીયા) એ
વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૨૫/૦૫/૧૯ રાિના ૯/૩૦ થી િા.૨૬/૦૫/૧૯
ુ વન રોડ, એપશયન સ્તવેર, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, આઇ પવનસ
કલાક ૧૦/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન બોડકદે વ પસિંધભ
દુકાન નંબર ૧ અને ૨ ના શટરના િાળા-નકુચા િોડી, અજાણી વ્યક્તિ દુકાનમાં પ્રવેશ કરી, શો રૂમ અને
સ્ટોર રૂમમાંથી આશરે ૩૫ જેટલા એપલ કંપનીના ફોન અને હાડા વેર કુલ કકમિ રૂપપયા ૪૦,૦૦,૦૦૦/- િથા
કેસ કાઉન્ટરના ડ્રોવરમાંથી રોકડ રૂપપયા ૧,૫૦,૦૦૦/- મળી કુલ રૂપપયા ૪૧,૫૦,૦૦૦/-મિાની ચોરી કરી
લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી એમ.એમ.જાડેજા ચલાવે છે .

આત્િહત્યાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૯૦૬/૧૯

રખિયાલઃ હસમુખભાઇ મોહનભાઇ પરમાર (ઉ.વ.૪૨) (રહે. સત્યમનગર રબારી વસાહિ અમરાઇવાડી) એ
અગમ્ય કારણસર િા.૨૬/૦૫/૧૯ રાિના ૦૦/૪૫ વાગ્યાના સુમારે રખખયાલ પાણીની ટાંકી સામે
સુખરામનગર સંિ પવનોબાભાવેનગર ખાિે રહેિા પોિાના દાદાના ઘરે પ્લાસ્ટીકની સુિળી સીલીંગના હક
ુ માં
બાંધી ગળે ફાસો ખાઇ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે રખખયાલ પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની
િપાસ મ.સ.ઇ.શ્રી બળદે વપસિંહ રામપસિંહ ચલાવે છે .
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શાહીબાગઃ પનખખલભાઇ પુનમભાઇ યાદવ (ઉ.વ.૨૮) (રહે. પપ્રિમપુરા સોસાયટી પવભાગ-૧ ગીરધરનગર
શાહીબાગ) એ અગમ્ય કારણસર િા.૨૬/૦૫/૧૯ કલાક ૬/૦૦ વાગ્યાના સુમારે અંડરબ્રીજ રાણી સિી
મંદીર નજીક એસીડ પી લીધુ હતુ. સારવાર માટે િેમને સીવીલ હોસ્પીટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હિા.
જયાં સારવાર દરમ્યાન િેમનુ ં મ ૃત્યુ પનપજયુ ં હતુ. આ અંગે શાહીબાગ પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ
અંગેની િપાસ મ.સ.ઇ.શ્રી અજીિપસિંહ ચલાવે છે .

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