જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૨૩/૦૩/૨૦૧૯ શમનવાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૫૨૪/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૯૧ કેસ કરી, ૭૯ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૩૮૬ લીટર દે શી
દારૂ, ૫૧૬ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૪૧ બબયર ટીન, ૧ છોટા હાથી ગાડી અને ૨ રરક્ષા કબજે કરી હિી. િેમજ
જુગારધારા હેઠળ ૮ કેસ કરી ૨૧ વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૫૪,૮૨૦/- અને જુગારના સાધનો કબજે
કયાા હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૫૨૫/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૨૨૦૮ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૭૦ વ્યક્તિઓની અને પાસા હેઠળ ૧૦
વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી.

ઘરફોડઃ-

સિાચાર યાદી નં.૫૨૬/૧૯

નારોલઃ શંકરલાલ જગદીશભાઇ ડાલમીંયા (રહે. પનગમ સોસાયટી સ્મ ૃપિ મંદીર રોડ) એ િા.૨૨/૩/૧૯
નારોજ નારોલ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૨૦/૩/૧૯ સાજના ૭/૦૦ થી િા.૨૨/૩/૧૯
કલાક ૯/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન નારોલ પવલસન હોટલ ગલી મા કેલીકોનગરમા જે.ડી એસ ફ્બ્રિક ગોડાઉન
નં ૮.૯.૧૦ ખાિે ગોડાઉનના પિરા િોડી અજાણી વ્યક્તિ ગોડાઉનમાંથી ૭૪૭૬ મીટર કાપડ રકમિ રૂપપયા
૧,૦૨,૯૫૪/- ચોરી કરી લઈ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી આર.એ.જાદવ ચલાવે છે .

લટ
ં ુ ની ફરીયાદઃ-

સિાચાર યાદી નં.૫૨૭/૧૯

એરપોટક ઃ દે વાજી થાનાજી ઘાંચી (ઉ.વ.૫૬) (રહે.કલાપીનગર અસારવા) િા.૨૧/૩/૧૯ રાિના ૮/૦૦
વાગ્યાના સુમારે ઇન્દીરાિીજ ઓમદાસજી હોલ સામેથી પત્ની સાથે પસાર થઈ રહ્યા હિા ત્યારે એક મોટર
સાયકલ ઉપર આવેલ બે પુરૂષ દે વાજી ઘાંચીના પત્નીના ગળામાંથી સોનાનુ મંગળસુત્ર રકમિ રૂપપયા
૧,૧૦,૦૦૦/- ખેચી િોડી લુટં કરી નાસી ગયા હિા. આ અંગેની ફરીયાદ દે વાજી ઘાંચીએ એરપોટા પોલીસ
સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ડી.બી.પ્રજાપિી ચલાવે છે .
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આત્િહત્યાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૫૨૮/૧૯

શાહપરુ ઃ સિીષભાઇ જીવણભાઇ ધોબી (ઉ.વ.૪૦) (રહે. ભવાનપુરાની પોળ શાહપુર) એ આપથિક સંકડામણને
લીધે િા.૨૨/૩/૧૯ કલાક ૮/૪૫ વાગ્યાના સુમારે પોિાના ઘરે પપિંન્ટીંગ પ્રેસમા વપરાતુ કેમીકલ પી લીધુ
હતુ. સારવાર માટે િેમને સીવીલ હોસ્પીટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હિા. જયાં સારવાર દરમ્યાન કલાક
૧૧/૦૦ વાગે િેમનુ ં મ ૃત્યુ પનપજયુ ં હતુ. આ અંગે શાહપુર પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ
પો.સ.ઈ.શ્રી એન.કે.ડામોર ચલાવે છે .

ઓઢવઃ િખુબહેન શામજીભાઇ પ્રજાપિી (ઉ.વ.૬૨) (રહે. પવમલપાકા સોસાયટી ઓઢવ) એ બબમારીથી કંટાળી
િા.૨૨/૩/૧૯ સવારના ૧૧/૧૫ વાગ્યાના સુમારે પોિાના ઘરે છિના હક
ુ માં વીજ વાયર બાંધી ગળે ફાસો
ખાઈ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે ઓઢવ પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી
પી.કે.મકવાણા ચલાવે છે .

રાિોલઃ વ ૃષાંક સ/ઓ રહિેષભાઇ પટેલ (ઉ.વ.૨૧) (રહે. માત ૃ બંગલોઝ અયોધ્યાનગર પાસે ન્યુ મણીનગર
સી.ટી.એમ.રામોલ) એ અગમ્ય કારણસર િા.૨૨/૩/૧૯ કલાક ૬/૦૦ વાગ્યાના સુમારે પોિાના ઘરે પંખાના
હક
ુ માં દુપટ્ટો બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે રામોલ પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ
અંગેની િપાસ મ.સ.ઈ.શ્રી મનુભાઇ પવરાભાઇ ચલાવે છે .

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

2

