જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
ુ વાર
તા.૦૭/૦૬/૨૦૧૯ શક્ર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૯૭૦/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૫૭ કેસ કરી, ૫૫ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૩૮૨ લીટર દે શી
દારૂ અને ૩૪ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ કબજે કયો હિો. િેમજ જુગાર ધારા હેઠળ ૯ કેસ કરી ૪૩ વ્યક્તિઓને
ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૮૭,૦૩૦/- અને જુગારના સાધનો કબજે કયાા હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૯૭૧/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ
કુલ ૫૮ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૨ વ્યક્તિઓની અને પાસા હેઠળ ૧
વ્યક્તિની અટકાયિ કરી હિી.

મવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :-

સિાચાર યાદી નં.૯૭૨/૧૯

ઘાટલોડીયાઃ કીરીટરાજ રામજીભાઇ સોલંકી (ઉ.વ.૬૫) (રહે. પંચવીલા ટાવર બી.ડી.રાવ હોલની બાજુમા
મેમનગર) િા.૫/૬/૧૯ સવારના ૧૦/૩૦ વાગ્યાના સુમારે પારસનગર પાસે આવેલ પવનાયક પેટ્રોલ ખાિે
આવેલ એસ.બી.આઇ.ના એ.ટી.એમ.ખાિે પૈસા ઉપાડવા ગયા હિા ત્યારે મદદ કરવાના બહાને આવેલ એક
પુરૂષે કીરીટરાજ સોલંકીના એ.ટી.એમ. પીન નંબર જાણી લઈ એ.ટી.એમ.કાડા બદલી લઈ િા.૮/૫/૧૯
સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન કીરીટરાજ સોલંકીના ખાિામાંથી રૂપપયા ૬૦,૦૦૦/- ઉપાડી લઈ પવશ્વાસઘાિ
અને છે િરપીંડી કરી છે . આ અંગેની ફરીયાદ કીરીટરાજ સોલંકીએ ઘાટલોડીયા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી
છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી વી.આર.પટેલ ચલાવે છે .

ચોરીઃ-

સિાચાર યાદી નં.૯૭૩/૧૯

અિરાઈવાડીઃ હીરાબહેન િે સોમાભાઇ અમથાઅભાઇ પટેલના પવધવા પત્ની (રહે. રામેશ્વર પાકા રાજ ેંદ્ર પાકા
ચાર રસ્િા ઓઢવ) િા.૬/૬/૧૯ સવારના ૧૧/૦૦ વાગ્યાના સુમારે અમરાઇવાડી રાજ ેંદ્ર પાકા ચાર રસ્િાથી
શટલ ઓટોરરક્ષામાં બેસી અમરાઈવાડી પોસ્ટ ઓફીસ સામે મોટર કારના શો રૂમથી આગળ ઉિયાા હિા ત્યારે
મુસાફરી દરમ્યાન રરક્ષામાં બેઠેલ બે પુરૂષ અને એક મહીલાએ રરક્ષા ચાલકની મદદગારીથી હીરાબહેનની
નજર ચુકવી સોનાની બંગડી નંગ-૨ રકમિ રૂપપયા ૭૫,૦૦૦/- હાથમાંથી કાઢી ચોરી કરી લીધી હિી. આ
અંગેની ફરીયાદ હીરાબહેને અમરાઈવાડી પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
ડી.એસ.મકવાણા ચલાવે છે .
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આત્િહત્યાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૯૭૪/૧૯

વસ્ત્રાપરુ ઃ ગુરમીિપસિંગ ઉજવલપસિંગ ઢીંગરા (ઉ.વ.૪૪) (રહે.સન રાઇઝ પાકા સોસાયટી વસ્ત્રાપુર) એ અગમ્ય
કારણસર િા.૬/૬/૧૯ બપોરના ૧/૪૫ વાગ્યાના સુમારે પોિાના ઘરે પોિાની જાિે લમણે રરવૉલ્વરથી
ગોળી મારી આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે વસ્ત્રાપુર પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ
પો.ઈ.શ્રી એસ.આર.ગામીિ ચલાવે છે .

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