જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
ુ વાર
તા.૦૫/૦૭/૨૦૧૯ શક્ર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૧૨૪/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૦૯ કેસ કરી, ૦૮ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૨૫૬ લીટર દે શી
દારૂ, ૦૧ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ અને ૦૧ સ્કુટર કબજે કર્ુુ હતુ. િેમજ જુગારધારા હેઠળ ૦૧ કેસ કરી, ૦૧
વ્યક્તિને ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૧૦,૯૦૦/- અને જુગારના સાધનો કબજે કયાુ હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૧૨૫/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૬૩ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૦૨ વ્યક્તિઓની અને પાસા હેઠળ ૦૨
વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી.

સોનાની ચેઇન ખેંચી તોડી લઇ ગયા :-

સિાચાર યાદી નં.૧૧૨૬/૧૯

સોલા હાઇર્ોટક : રં જનબહેન ગણપિભાઇ પટેલ (ઉ.વ.૬૩)(રહે.ગણેશપાકુ -૨ ભાગ્યોદય બંગલોઝની બાજુમાં
આર.સી.ટેકનીકલ રોડ) િા.૦૪/૦૭/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૨/૩૦ વાગ્યાના સુમારે ભાગ્યોદય બંગલોઝ ની
બાજુમાં આર.સી.ટેકનીકલ પાછળ થી પસાર થઇ રહ્યા હિા દરમ્યાન એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે
અજાણ્યા પુરૂષ (૨૫ થી ૩૦ વષુના આશરાના) એ ભેગામળી રં જનબહેનના ગળામાંથી સોનાની ચેઇન કકિંમિ
રૂપપયા ૨૪,૨૬૭/- ખેંચી િોડી લઇ નાસી ગયા છે . આ અંગેની ફરીયાદ રં જનબહેન પટેલ એ સોલા હાઇકોટુ
પોલીસે સ્ટેશન ખાિે નોંધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી વી.કે.મકવાણા ચલાવે છે .

સરદારનગર : જાનકીબહેન તુલસીદાસ ખીલનાણી (ઉ.વ.૬૦)(રહે.માત ૃછાયા સોસાયટી, માયા સીનેમા
પાછળ “જી” વોડુ કુબેરનગર) િા.૦૩/૦૭/૨૦૧૯ રાિના ૧૦/૪૫ વાગ્યાના સુમારે ઝુલેલાલ સોસાયટીના
નાકા પાસે થી પસાર થઇ રહ્યા હિા દરમ્યાન એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે અજાણ્યા પુરૂષ (૨૦ થી
૨૫ વષુના આશરાના) એ ભેગામળી જાનકીબહેનના ગળામાંથી સોનાનુ ં મંગળસુત્ર કકિંમિ રૂપપયા ૬૦,૦૦૦/ખેંચી િોડી લઇ નાસી ગયા છે . આ અંગેની ફરીયાદ જાનકીબહેન ખીલનાણી એ સરદારનગર પોલીસે સ્ટેશન
ખાિે નોંધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી આઇ.કે.મોથલીયા ચલાવે છે .
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આત્િહત્યા :-

સિાચાર યાદી નં.૧૧૨૭/૧૯

ુ ગર : કમળાબહેન વા/ઓ ભીખાભાઇ પટેલ (ઉ.વ.૭૦)(રહે.અંજના સોસાયટી ઈન્ડીયા કોલોની
બાપન
બાપુનગર) એ પોિાના બંને પગના ક િંચણના રીપ્લેસમેન્ટ નુ ં ઓપરે શન કરાવેલ હોય, જેનો દુખાવો સહન
થિો ના હોઇ, િા.૦૪/૦૭/૧૯ ના કલાક ૨/૩૦ વાગ્યાના સુમારે પોિાના ઘરે પોિાની જાિે એસીડ પી
લેિા, સારવાર અથે િેમને સ્ટાર હોક્સ્પટલમા દાખલ કયાુ હિા. જયાં સારવાર દરમ્યાન િા.૦૪/૦૭/૨૦૧૯
ના કલાક ૮/૫૦ વાગે ફરજ પરના ડો.શ્રીએ િેમને મ ૃિ જાહેર કયાુ હિા. આ અંગે બાપુનગર પોલીસે
અકસ્માિ મોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી સી.એમ.કાંટેલીયા ચલાવે છે .

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