જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૨૭/૦૬/૨૦૧૯ ગરૂુ વાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૦૮૪/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૧૧૩ કેસ કરી, ૯૭ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૩૩૦ લીટર
દે શી દારૂ, ૩૭૯ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૧૦૭ તવાટટ ર ઈંગ્લીશ દારૂ, ૨૩ બબયર ટીન, ૨ કાર, ૧ સ્કૂટર અને ૧
મોટર સાયકલ કબજે કર્યટ હતય. િેમજ જયગાર ધારા હેઠળ ૪ કેસ કરી ૧૬ વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા
૬૭,૩૭૦/- અને જયગારના સાધનો કબજે કયાટ હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૦૮૫/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મયજબ કયલ
૨૧૮ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી ૯૩ મયજબ ૧૩ વ્યક્તિઓની અને પાસા હેઠળ ૫
વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી.

ચોરીઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૦૮૬/૧૯

નારોલઃ સોપાન િાિીયાબા લાંબતયરે (રહે. રે ણકય ા નીવાસ બદ્રીપ્રસાદની ચાલી સીિારામ ફ્લેટ પાસે
ઉત્તમનગર મણીનગર) એ નારોલ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૨૫/૬/૧૯ સાજના ૭/૩૦
થી િા.૨૬/૬/૧૯ સાજના ૭/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન નારોલ વૈશાલીનગર ખાિે આવેલ શ્રી રામ એસ્ટેટ-૦૨
માં અંબીકા સાઇનફેબ પ્રા.લી નામના ગોડાઉન નં.૮,૯ ના કંપાઉન્ડમાંથી કંપનીની કાપડની ગાંસડીઓમાં
નંગ-૧૩ કકમિ રૂપપયા ૧,૮૦,૦૦૦/- અજાણી વ્યક્તિ ચોરી કરી લઈ ગઈ છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
ટી.કે.દે વમયરારી ચલાવે છે .

સોનાનો દોરો ખેચી તોડી લઈ ગયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૦૮૭/૧૯

વસ્ત્રાપરુ ઃ શયશીલાબહેન વા/ઓફ બ્રીજમોહન માલપાણી (ઉ.વ.૬૪) (રહે. બંગલા નં-૭ ન્ર્ય રાજદીપ સોસાયટી
સયયટદીપ ટાવર સામે નરોડા નાગરીક બેંકની ગલીમા ગયરયકયળ મેમનગર) િા.૨૬/૬/૧૯ સાજના ૫/૧૫
વાગ્યાના સયમારે મેમનગર ગયરયકયળ રોડ ર્ય કો બેંકની બાજયમા નવનીિ પ્રેસ સામેથી પસાર થઈ રહ્યા હિા
ત્યારે એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે પયરૂષ શયશીલાબહેનના ગળામાંથી સોનાનો દોરો પેડલ સાથે કકમિ
રૂપપયા ૧૦,૦૦૦/- ખેચી િોડી લઈ નાસી ગયા હિા. આ અંગેની ફરીયાદ શયશીલાબહેન માલપાણીએ વસ્ત્રાપયર
પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી ડી.વી.વાલાણી ચલાવે છે .

1

આત્િહત્યાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૦૮૮/૧૯

ુ રાત યમુ નવમસિટીઃ મંગ્લેશ જીિેન્દ્ર કયમાર િાિેડ (ઉ.વ.૩૯) (રહે. અબિનંદન એપાટટ મેન્ટ સંિ કબીર સ્કયલ
ગજ
સામે નારણપયરા) એ અગમ્ય કારણસર િા.૨૬/૬/૧૯ સવારના ૧૦/૦૦ વાગ્યાના સયમારે પોિાના ઘરે વધય
પડિી દવાની ગોળીઓ ખાઈ લેિા િેમનય ં મ ૃત્ર્ય પનપજર્ય ં હતય. આ અંગે ગયજરાિ ર્યપનવપસિટી પોલીસે અકસ્માિ
મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી કે.કે.ચૌધરી ચલાવે છે .

વેજલપરુ ઃ અબ્દયલિાઇ કાસમિાઇ સમા (ઉ.વ.૩૬) (રહે. નયર મોહમદ પાકટ નળ સરોવર વસાહિ કાજી
મસ્જીદ પાસે ફિેવાડી સરખેજ રોડ) એ અગમ્ય કારણસર િા.૨૬/૬/૧૯ કલાક ૧૧/૩૦ વાગ્યાના સયમારે
પોિાના ઘરે ઝેરી દવા પી લીધી હિી. સારવાર માટે એસ.વી.પી.હોસ્પીટલ ખાિે દાખલ કરવામાં આવ્યા
હિા. જયાં સારવાર દરમ્યાન િેમનય ં મ ૃત્ર્ય પનપજર્ય ં હતય. આ અંગે વેજલપયર પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી
આ અંગેની િપાસ મ.સ.ઇ.શ્રી શૈલેષિાઇ ધીરયિાઇ ચલાવે છે .

કૃષ્ણનગરઃ મયકેશપસિંહ સ/ઓ બળવંિપસિંહ ઝાલા (ઉ.વ.૩૦) (રહે. રમેશપવહાર સોસાયટી બજરં ગ આશ્રમ
પાછળ કૃષ્ણનગર) એ અગમ્ય કારણસર િા.૨૫/૬/૧૯ રાિના ૧૧/૨૫ વાગ્યાના સયમારે પોિાના ઘરે
પંખાના હક
ય માં દયપટ્ટો બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે કૃષ્ણનગર પોલીસે અકસ્માિ મોિ
નોધી આ અંગેની િપાસ હે.કો.શ્રી કેશાિાઈ બબાિાઈ ચલાવે છે .

ર્ાગડાપીઠઃ કલ્પનાબહેન ડો/ઓફ િગવાનદાસ સયયટવસ
ં ી (ઉ.વ.૪૫) (રહે. િારાચંદ ગાંધીની ચાલી કેલીકો
મીલ ગેટ નં-૬ સામે બહેરામપયરા) એ અગમ્ય કારણસર િા.૨૬/૬/૧૯ કલાક ૮/૩૦ વાગ્યાના સયમારે
પોિાના ઘરે ઝેરી ગોળીઓ ખાઈ લીધી હિી. સારવાર માટે એસ.વી.પી.હોક્સ્પટલ ખાિે લઈ જિા ફરજ પરના
ડૉ.શ્રીએ મ ૃિ જાહેર કયાટ હિા. આ અંગે કાગડાપીઠ પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી એમ.બી.પટેલ ચલાવે છે .

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