જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૨૫/૦૬/૨૦૧૯ િંગળવાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૦૭૩/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૫૪ કેસ કરી, ૫૨ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૧૫૭ લીટર દે શી
દારૂ, ૩૧૩ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ અને ૧ રરક્ષા કબજે કરી હિી. િેમજ જુગાર ધારા હેઠળ ૨ કેસ કરી ૧૦
વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૩૧,૯૩૦/- અને જુગારના સાધનો કબજે કયાા હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૦૭૪/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૮૦ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૧૦ વ્યક્તિઓની અને પાસા હેઠળ ૪
વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી.

છે તરપીંડીની ફરીયાદઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૦૭૫/૧૯

ુ ગરઃ ચરૂમિીબહેન વા/ઓ માધવન પપલ્લઇ (ઉ.વ.૬૮)(રહે.ગુ.હા.બોડા રાધાભક્તિ નપસિંગ હોમ સામે
બાપન
બાપુનગર) એ બાપુનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૨૪/૦૬/૧૯ કલાક ૧૧/૦૦ થી
બપોરના ૧/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન એક અજાણી સ્ત્રી (રે ખાબેન પટેલ) (જેના પુરા નામ-ઠામની ખબર નથી)
એ ચરૂમિીબહેનને પેન્શન અપાવવાની લાલચ આપી, રીક્ષામા બેસાડી જુદી-જુદી જગ્યાએ ફેરવી, પાલડી
ુ હોક્સ્પટલ ખાિે રરપોટા કઢાવવા બેસાડી િેમની સોનાની બે બંગડી અને બે સોનાની બુટ્ટી િથા એક
સુશ્રિ
સોનાની વીંટી મળી કુલ રકમિ રૂપપયા ૪૦,૦૦૦/- િેમજ અગત્યના દસ્િાવેજો સાથેન ુ પાકીટ લઈ નાસી
જઇ ચરૂમિીબહેન સાથે પવશ્વાસઘાિ અને છે િરપપિંડી કરી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એસ.આર.રાઠોડ
ચલાવે છે .

સોનાનો દોરો ખેચી તોડી લઈ ગયોઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૦૭૬/૧૯

નરોડાઃ અંકીિભાઇ સોમાભાઇ પટેલ (ઉ.વ.૩૪)(રહે.મનોહર પવલા સોસાયટી, ચાર રસ્િા પાસે કૃષ્ણનગર)
િા.૨૩/૦૬/૧૯ રાિના ૧૦/૪૫ વાગ્યાના સુમારે નરોડા પનલકંઠ ફ્લેટ સામેથી પસાર થઇ રહ્યા હિા ત્યારે
પલ્સર મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ એક પુરૂષ અંકીિભાઇના ગળામાંથી સોનાનો દોરો રકમિ રૂપપયા
૩૦,૦૦૦/- ખેચી િોડી લઇ નાસી ગયો હિો. આ અંગેની ફરીયાદ અંકીિભાઇ પટેલે નરોડા પોલીસ સ્ટેશન
ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ડી.કે.મોરી ચલાવે છે .
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આત્િહત્યાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૦૭૭/૧૯

ગોિતીપરુ ઃ રાહલ
ુ અમ ૃિભાઇ વાઘેલા (ઉ.વ.૨૧) (રહે. શેઠ કોઠાવાળા વોરાની ચાલી પુિરાવાળી ગલી
મંરદરના છાપરા ડી-૩૦ દવાખાનાની સામે ગોમિીપુર) એ અગમ્ય કારણસર િા.૨૩/૬/૧૯ બપોરના ૨/૦૦
થી િા.૨૪/૬/૧૯ કલાક ૧/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના ઘરે પંખાના હક
ુ માં ટુવાલ બાંધી ગળે ફાસો ખાઇ
આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે ગોમિીપુર પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
એસ.એમ.મેકવાન ચલાવે છે .
ઓઢવઃ પીન્ટુભાઇ અશોકભાઇ ચુનારા (ઉ.વ.૩૦) (રહે. ઇન્ન્દરાનગરના છાપરાં અમ ૃિ પવદ્યાલયની બાજુમાં
ઓઢવ) એ અગમ્ય કારણસર િા.૨૪/૬/૧૯ કલાક ૯/૧૫ વાગ્યાના સુમારે કડીયાનાંકા સામે કંપાઉન્ડમાં
ઝાડ સાથે દોરી બાંધી ગળે ફાસો ખાઇ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે ઓઢવ પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી
આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ડી.બી.પલાસ ચલાવે છે .

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