જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટે લી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦

ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૨૪/૫/૨૦૧૫ રમવવાર

અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયા :-

સિાચાર યાદી નં.૧૦૪૩/૧૫

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૫૬ કેસ કરી ૪૦ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૨૧૯ લીટર
દે શી દારૂ, ૨૪૯ બોટલ ઇગ્લીશ દારૂ, ૮૮ તવૉટર ઇગ્લીશ દારૂ અને ૦૧ કાર કબજે કરી હિી. િેમજ
જુગારધારા હેઠળ ૦૧ કેસ કરી ૦૧ વ્યક્તિને ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૧૫૩૦/- અને જુગારનાં સાધનો કબજે
કયાા હિા.
તર્ેદારીના પગલાં હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૦૪૪/૧૫

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલાં હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ
કુલ ૧૩૧ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી. ૯૩ મુજબ ૦૯ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી
હિી.
ગાડીનો ર્ાચ તોડી ચોરી :-

સિાચાર યાદી નં.૧૦૪૫/૧૫

સોલા હાઇર્ોટક : પવક્રમભાઇ શ્રીરામ રાઉન (રહે,વંદેમાિરમ સીટી, ચાંદલોડીયા) એ સોલા હાઇકોટા
પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૨૨/૫/૧૫ સાંજના ૭/૦૦ થી ૮/૧૫ વાગ્યા દરમ્યાન,
એસ.જી.હાઇવે, હેબિપુર ત્રણ રસ્િા ખાિે આવેલ જાયડસ હોસ્પીટલ બહાર પોિાની હન્ુ ડાઇ કાર િેમજ
િેની પાસે સાહેદ શરદભાઇ રાવસાહેબ પાટીલ નાઓની હોન્ડા સીટી કાર પાકા કરી મુકી હિી દરમ્યાન
કોઇ અજાણી વ્યક્તિ બંને કારનાં ખાલી સાઇડનાં કાચ િોડી, બંને કારમાંથી એક-એક લેપટોપ મળી કુલ
બે લેપટોપ કુલ કકિંમિ રૂપપયા ૪૦,૦૦૦/- મિાનાં અને જરૂરી દસ્િાવેજોની ચોરી કરી લઇ ગઇ છે . આ
ગુનાની િપાસ હે.કો.શ્રી શીવાભાઇ નાઓ ચલાવે છે .
વાહનચોરી :-

સિાચાર યાદી નં.૧૦૪૬/૧૫

ઘાટલોડીયા : મહેંન્રભાઇ કાંપિભાઇ પંચાલ (રહે,શક્તિનગર સોસાયટી, સવોદય સ્કુલની પાછળ,
ઘાટલોડીયા) એ િા.૨૩/૫/૧૫ નારોજ ઘાટલોડીયા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે
િા.૨૦/૫/૧૫ સવારના ૧૧/૦૦ વાગ્યાના સુમારે પોિાના ઘર નજીક પોિાની મારૂિી ફ્રંટી કાર નંબર
જીજે.૧.એચ.કે.૫૭૩૯ કકિંમિ રૂપપયા ૪૦,૦૦૦/- પાકા કરી હિી. જે કારની કોઇ અજાણી વ્યક્તિ
િા.૨૧/૫/૧૫ સવારનાં ૬/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન ચોરી કરી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ હે.કો.શ્રી
નરપસિંહભાઇ કુબાભાઇ ચલાવે છે .
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વાહન અર્સ્િાતિાં મ ૃત્યુ :-

સિાચાર યાદી નં.૧૦૪૭/૧૫

એલીસબ્રીજ : મહંમદસાવેઝ મહંમદફારૂક શેખ (રહે: આબાદ એસ્ટેટ ડ્રીમ લેન્ડ સોસાયટી, ઇસનપુર) એ
એલીસબ્રીજ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૨૩/૫/૧૫ સવારનાં ૯/૩૦ વાગ્યાના
સુમારે પોિાના ભાઇ મહંમદસાહીલ મહંમદફારૂક શેખ (ઉ.વ.૨૨) ચંરનગર સાંઇબાબા મંકદર સામેથી થઇ
રહ્યા હિા દરમ્યાન આરોપી નટવરભાઇ સોમાભાઇ મકવાણા (રહે.બેિાલીસની કોલોની, ખોડીયારનગર
સામે છાપરા, બહેરામપુરા) એ પોિાની લોડીંગરીક્ષા નંબર જીજે.૧.બી.એતસ.૯૦૩૫ પુરઝડપે અને
ગફલિભરી રીિે ચલાવી લાવી, મહંમદસાહીલને ટક્કર મારિાં, શરીરે ગંભીર ઇજાઓ થિાં, િેમનુ ં મ ૃત્યુ
પનપજ્યુ હતુ. આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી સી.ડી.વૈશ્યક ચલાવે છે .
લીફ્ટ તટુ ી પડતાં મ ૃત્યુ :
ખાડીયા

:

પવક્રમભાઇ

સિાચાર યાદી નં.૧૦૪૮/૧૫
મહેંરભાઇ

વણજારા

(ઉ.વ.૧૮)(રહે.શીવાનંદનગર, નાગરવેલ

હનુમાન,

અમરાઇવાડી) િા.૨૩/૫/૧૫ સાંજનાં ૬/૩૦ વાગ્યાના સુમારે રાયપુર ભજીયા હાઉસ પાસે કોટની રાંગ
પાસે આવેલ જોષી હોલમાં કાપડનો માલ લઇ, નીચેના માળે થી લીફ્ટમાં માલ મુકી, બીજા માળે જિાં
હિા દરમ્યાન અચાનક લીફ્ટ તુટી જિાં, પવક્રમભાઇને શરીરે ગંભીર ઇજાઓ થિાં, સારવાર અથે િેમને
વા.સા.હોસ્પીટલમાં દાખલા કરવામાં આવેલા હિા. જયાં સારવાર દરમ્યાન સાંજનાં ૭/૧૦ વાગે િેમનુ ં
મ ૃત્યુ પનપજ્યુ હતુ. આ અંગે ખાડીયા પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી, આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
પી.ડી.પરમાર ચલાવે છે .
આત્િહત્યા :

સિાચાર યાદી નં.૧૦૪૯/૧૫

સાબરિતી : િા.૨૩/૫/૧૫ બપોરના ૧/૪૫ વાગ્યાના સુમારે ચીમનભાઇ બ્રીજ નીચે એક અજાણી સ્ત્રી
કોઇ કારણસર પોિાની જાિે પેટ્રોલ જેવુ ં પ્રવાહી છાંટી, સળગી જઇ આત્મહત્યા કરી લીધી છે . આ અંગે
સાબરમિી પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી, આ અંગેની િપાસ હે.કો.શ્રી રસીકભાઇ પવઠ્ઠલભાઇ ચલાવે છે .

(ઇ.ચા.)નાયબ પોલીસ કપમશનર,
કંટ્રોલરૂમ, અ’વાદ શહેર.
પોલીસ કપમશનર વિી.
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