જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૦૩/૦૬/૨૦૧૯ સોિવાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૯૪૯/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૧૦૨ કેસ કરી, ૭૫ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૩૯૭ લીટર
દે શી દારૂ, ૦૩ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ અને ૦૨ મોટર સાયકલ કબજે કરી હિી. િેમજ જુગાર ધારા હેઠળ ૦૭
કેસ કરી ૩૨ વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૧૨,૦૯૦/- અને જુગારના સાધનો કબજે કયાા હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૯૫૦/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ
કુલ ૬૫ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી-૯૩ મુજબ ૦૦ અને પાસા હેઠળ ૦૦ વ્યક્તિઓની
અટકાયિ કરી હિી.

ઘરફોડ :-

સિાચાર યાદી નં.૯૫૧/૧૯

સોલા હાઇર્ોટક : ચંન્દ્રાવલી ગણપિપસિંહ ગઢવી (ઉ.વ.૨૬)(રહે.બી-ટાઇપ સોલા સરકારી વસાહિ, સોલા
સીવીલની બાજુમાં, સોલા) એ સોલા હાઇકોટા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૦૧/૦૬/૨૦૧૯
બપોરના ૧૨/૦૦ થી સાંજના ૬/૦૦ સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન પોિાના ઘરના મુખ્ય દરવાજાનુ લોક
િોડી, અજાણી વ્યક્તિ ઘરમાં પ્રવેશ કરી, ઘરમાંથી સોના-ચાંદીના દાગીના અને રોકડ રૂપપયા મળી કુલ
રૂપપયા ૧,૪૨,૦૦૦/-મિાની ચોરી કરી લઈ ગઈ છે .આ ગુનાની િપાસ પોસઇ.શ્રી વી.કે.મકાવાણા ચલાવે છે

લટ
ં ુ ની ફરીયાદઃ-

સિાચાર યાદી નં.૯૫૨/૧૯

ુ ગર : વાસુદેવભાઈ ચીમનલાલ પંડયા (ઉ.વ.૭૩)(રહે,ખાડાવાળો વાસ જહાંગીરપુરા પાસે પસવીલ
બાપન
હોસ્પીટલ રોડ) િા.૩૦/૦૪/૧૯ બપોરના ૦૩/૩૦ વાગ્યાના સુમારે બાપુનગર ડી-માટા પાસેથી ઓટોરીક્ષા
નંબર જીજે-૨૭-વાય-૧૪૮૯ માં બેસી પસાર થઇ રહ્યા હિા દરમ્યાન ઓટોરીક્ષાના ચાલક અને િેની સાથેનો
અજાણ્યો ઇસમ (૨૫ થી ૩૦ વર્ાના આશરાના) એ ભેગામળી વાસુદેવભાઇના ગળામાંથી સોનાની ચેઇન
કકિંમિ રૂપપયા ૯૦,૦૦૦/- મિાની ખેંચી િોડી લઈ, વાસુદેવભાઇને રીક્ષામાંથી નીચે ઉિારી લુટં કરી નાસી
ગયા છે . આ અંગેની ફરીયાદ વાસુદેવભાઇ પંડયાએ િા.૨/૬/૧૯ નારોજ બાપુનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે
નોંધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એમ.એમ.ગઢવી ચલાવે છે .
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આત્િહત્યાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૯૫૩/૧૯

કૃષ્ણનગર : મંગલપસિંહ ભોપાલપસિંહ રાજપુિ (ઉ.વ.૩૫)(રહે.રામકૃષ્ણ સોસાયટી, ઉત્તમનગર નીકોલ રોડ
ઠક્કરનગર) એ કોઇ અગમ્ય કારણસર િા.૦૧/૦૬/૧૯ રાિના ૦૮/૪૫ વાગ્યા પહેલા કોઇપણ સમયે
ઠક્કરનગર નીકોલ રોડ ઉત્તમનગર રામકૃષ્ણ સોસાયટી ખાિે દુકાનની છિના હક
ુ માં નાઇલોન નો પટ્ટો બાંધી
ગળે ફાંસો ખાઇ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે કૃષ્ણનગર પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ
હે.કો.શ્રી કેશાભાઇ બબાભાઇ ચલાવે છે .

નારોલ : મમિાબેન વા/ઓ પવકાશભાઇ મીણા (ઉ.વ.૨૫)(રહે.કુમાર કોટન કંપની અંદર નારોલ સ્મશાનની
પાછળ નારોલ) એ કોઇ અગમ્ય કારણસર િા.૦૨/૦૬/૧૯ બપોરના ૦૩/૩૦ વાગ્યાના સુમારે પોિાના ઘરે
લોખંડની પાઇપ સાથે દુપટ્ટો બાંધી ગળે ફાંસો ખાઇ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે નારોલ પોલીસે અકસ્માિ
મોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી આર.આર.અમલીયાર ચલાવે છે .

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