જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૨૧/૦૩/૨૦૧૯ ગરૂુ વાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૫૧૨/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૧૧૦ કેસ કરી, ૧૧૧ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૭૪૨ લીટર
દે શી દારૂ, ૧૨૨ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૬૧ તવાટટ ર ઈંગ્લીશ દારૂ, ૧ મોટર સાયકલ અને ૧ સ્કુટર કબજે કર્ુટ
હતુ. િેમજ જુગારધારા હેઠળ ૫ કેસ કરી ૨૩ વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૫૮,૦૯૦/- અને જુગારના
સાધનો કબજે કયાટ હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૫૧૩/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૨૧૧૬ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૪૫ વ્યક્તિઓની અને પાસા હેઠળ ૫
વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી.

મવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :-

સિાચાર યાદી નં.૫૧૪/૧૯

વસ્ત્રાપરુ ઃ હાદીકભાઇ રમેશભાઇ પારે ખ (રહે.સરદાર રોડ ફળીર્ુ-મોટી ભાગોળ ગામ-સુણાવ િા-પેટલાદ
જીલ્લો-આણંદ) એ િા.૨૦/૦૩/૧૯ ના રોજ વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે
િા.૨૦/૧૧/૨૦૧૮ થી આજદદન સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન બોડકદે વ ચાર રસ્િાની બાજુમા મધર પમલ્ક
પેલેસ સામે આવેલ પ્રાઇમેટ કોમ્્લેક્ષ ખાિે આરોપી રાહલ
પ્રીયકાન્િભાઇ શાહે હાદીકભાઇ પાસેથી
ુ
ઓસ્રેલીયાની બે તપલ પવઝીટર પવઝા ફાઇલના કુલ રૂપપયા ૨૦,૦૦,૦૦૦/- મેળવી લઇ, મુબઇ
ં ખાિે બોલાવી
પવઝાની કોપી નહી આપી, હાદીકભાઇ સાથે છે િરપીંડી અને પવશ્વાસઘાિ કયો છે . આ ગુનાની િપાસ
પો.સ.ઈ.શ્રી ડી.વી.વાલાણી ચલાવે છે .

ચોરી :-

સિાચાર યાદી નં.૫૧૫/૧૯

ચાંદખેડા: અપનરુધ્ધ સ/ઓ રમેન શમાટ (રહે. સાંઇ શ્રધ્ધા રે સીડન્સી ઉમા પાટી ્લોટ પાસે મોટેરા) એ
ચાંદખેડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૧૮/૩/૧૯ બપોરના ૩/૦૦ વાગ્યાના સુમારે
પોિાના મકાનમાં અજાણી વ્યક્તિ પ્રવેશ કરી સોનાના દાગીના, મોબાઈલ ફોન અને રોકડ રૂપપયા મળી કુલ
રૂપપયા ૩૪,૦૦૦/- મિાની ચોરી કરી લઈ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ પી.એસ.ચૌધરી ચલાવે છે .
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ત્યજી દીધેલ શીશ ુ િળી આવવા બાબતઃ-

સિાચાર યાદી નં.૫૧૬/૧૯

વટવાઃ િા.૨૦/૦૩/૧૯ કલાક ૧૧/૩૦ પહેલા વટવા ઇન્સાપનયિનગર બ્લોક નંબર-૧૮ મકાન નંબર૫૪૯ ના રસોડાની ગલેરીમાંથી વટવા પોલીસને ત્યજી દીધેલ હાલિમાં શીશુ (બાળકી) મળી આવિા અજાણી
વ્યક્તિ પવરૂધ્ધ ગુનો નોધી આ ગુનાની િપાસ પો.ઈ.શ્રી બી.એન.ડાભી ચલાવે છે .

દાઝી જતા મ ૃત્્ુઃ-

સિાચાર યાદી નં.૫૧૭/૧૯

ગોિતીપરુ ઃ મણીબહેન વા/ઓ પ્રાણજીવન પારઘી (ઉ.વ.૬૫) (રહે. મહાલક્ષ્મીની ચાલી ટોપીમીલની બાજુમાં
ગોમિીપુર) િા.૦૮/૦૩/૧૯ કલાક ૧૦/૦૦ વાગ્યાના સુમારે પોિાના ઘરે પ્રાઈમસ ઉપર રસોઈ બનાવિા
હિા ત્યારે પ્રાયમસમાં ભડકો થિા આગ લાગિાં દાઝી ગયા હિા. સારવાર માટે િેમને એલ.જી.હોક્સ્પટલમાં
દાખલ કરવામાં આવ્યા હિા. સારવાર દરમ્યાન િા.૨૦/૦૩/૧૯ કલાક ૧૨/૧૦ વાગે િેમનુ ં મ ૃત્ર્ુ પનપજર્ુ ં
હતુ. આ અંગે ગોમિીપુર પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી એસ.એમ.મેકવાન
ચલાવે છે .

આત્િહત્યાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૫૧૮/૧૯

દરીયાપરુ ઃ પનહાલ જારૂલહશ
ુ ેન શેખ (રહે.લકી ટી સ્ટોલ દાણીલીંમડા) એ અગમ્ય કારણસર િા.૨૦/૦૩/૧૯
બપોરના ૨/૩૦ વાગ્યાના સુમારે દરીયાપુર માઢનો મોહલ્લો દદલ્લી ચા વાળાની દુકાનના ઉપરના માળના
રૂમમાં ગળે ફાંસો ખાઇ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે દરીયાપુર પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની
િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી એમ.આર.ગોહીલ ચલાવે છે .

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