જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૨૯/૦૮/૨૦૧૯ ગરૂુ વાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૪૫૪/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૩૮ કેસ કરી, ૩૫ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૯૪ લીટર દે શી
દારૂ, ૧૪૯૨ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૩૨ તવૉટર ઇંગ્લીશ દારૂ, ૬૦ બબયર ટીન, ૦૧ સ્કુટર અને ૧ લકઝરી બસ
કબજે કરી હિી.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૪૫૫/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૪૭ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી.૯૩ હેઠળ ૦૮ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી.

સોનાની ચેઇન ખેચી તોડી લઇ ગયા :-

સિાચાર યાદી નં.૧૪૫૬/૧૯

ુ ા ટાવર ગેલેક્ષી ટાવરની અંદર
શાહીબાગ: સુશીલાદે વી વા/ઓ મહેન્દ્રકુમાર છાવસરીયા (ઉ.વ.૭૩)(રહે.નેબલ
બોડકદે વ) િા.૨૮/૦૮/૧૯ રાિના ૮/૧૦ વાગ્યાના સુમારે શાહીબાગ રાણી શક્તિ મંદીર આગળ ઉભા હિા
દરમ્યાન એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે પુરૂષ (૨૨ થી ૨૫ વષષના આશરાના) સુશીલાદે વીના ગળામાંથી
સોનાની ચેઇન કકિંમિ રૂપપયા ૭૦,૦૦૦/- ખેચી િોડી લઇ નાસી ગયા હિા. આ અંગેની ફરીયાદ સુશીલાદે વી
છાવસરીયાએ શાહીબાગ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોંધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એસ.એ.દે સાઇ
ચલાવે છે .

ચોરી :-

સિાચાર યાદી નં.૧૪૫૭/૧૯

સરખેજઃ બબરે નભાઇ બાબુલાલ પટેલ (રહે.ઓરમ સ્કાય ફ્લેટ, સાયન્દ્સ સીટી રોડ, સોલા) એ સરખેજ પોલીસ
સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૨૮/૦૮/૧૯ સાંજના ૫/૩૦ થી ૫/૪૫ વાગ્યા દરમ્યાન બોપલથી
શીલજ િરફ ક્સ્મિ ગન હાઉસ સામે, બોપલ બ્રીજના નીચે પાકષ કરે લ પોિાની કારના દરવાજાનો કાચ િોડી
અજાણી વ્યક્તિ કારમાંથી રોકડ રૂપપયા ૨,૦૦,૦૦૦/-, લેપટોપ કકિંમિ રૂપપયા ૨૦,૦૦૦/- િથા બેંકની
ચેકબુક ચોરી કરી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એન.પી.સોનારા ચલાવે છે .

ટ્રેઇનની અડફેટે આવી જતા મ ૃત્યુ :ખોખરાઃ

જયશ્રીબહેન

વા/ઓ

અલ્પેશપસિંગ

સિાચાર યાદી નં.૧૪૫૮/૧૯
મોયષ

(ઉ.વ.૪૩)(રહે.સવોદય

સોસાયટી,

ખોખરા)

િા.૨૮/૦૮/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૦/૦૦ વાગ્યાના સુમારે મણીનગર રે લ્વે સ્ટેશન પ્લેટ ફોમષ નંબર-૨ અમુલ
પાલષર સામે ટ્રેઇનની અડફેટે આવી જિાં ગંભીર ઇજા થિા િેમનુ ં મ ૃત્યુ પનપજ્યુ હતુ. આ અંગે ખોખરા પોલીસે
અકસ્માિ મોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી બી.કે.વાઘેલા ચલાવે છે .

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