જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૨૬/૦૩/૨૦૧૯ િંગળવાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૫૪૩/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૭૫ કેસ કરી, ૭૦ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૫૦૮ લીટર દે શી
દારૂ, ૩૭૫ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૧૫૬ બીયરટીન, ૦૨ સ્કુટર અને ૦૨ કાર કબજે કરી હિી. િેમજ જુગારધારા
હેઠળ ૦૩ કેસ કરી ૧૧ વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૪૯,૪૦૦/- અને જુગારના સાધનો કબજે કયાા હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૫૪૪/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૨૦૫૦ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૧૦૫ વ્યક્તિઓની અને પાસા હેઠળ ૦૯
વ્યક્તિઓને અટકાયિ કરી હિી.

ઘરફોડઃ-

સિાચાર યાદી નં.૫૪૫/૧૯

ુ ા : દદપકકુમાર છોટાલાલ પટેલ (રહે.પનપધ એપાર્ટા મેન્ટ પલ્લવ ચાર રસ્િા નારણપુરા) એ
નારણપર
િા.૨૫/૦૩/૧૯ નારોજ નારણપુરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૨૩/૦૩/૨૦૧૯ ના
કલાક ૮/૩૦ થી િા.૨૫/૦૩/૨૦૧૯ ના કલાક ૯/૦૦ દરમ્યાન પોિાના મકાન ના દરવાજાનુ ં િાળુ િોડી,
અજાણી વ્યક્તિ મકાનમાં પ્રવેશ કરી, મીન કોઇન્સ નંગ-૪૦ દકિંમિ રૂપપયા ૬,૦૦૦/-, ચાંદીના વાસણ દકિંમિ
રૂપપયા ૮,૦૦૦/-, એક બેગ દકિંમિ રૂપપયા ૨૦૦/- િથા રોકડ રૂપપયા ૨૫,૦૦૦/- મળી કુલ રૂપપયા
૩૯,૨૦૦/- મિાની ચોરી કરી લઈ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી બી.એચ.રાઠોડ ચલાવે છે .

સોનાનો દોરો ખેચી તોડી લઈ ગયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૫૪૬/૧૯

સાબરિતી : ભવેન્રભાઇ સિનજી પમશ્રા (ઉ.વ.૫૨)(રહે.નારાયણી રે સીડંસી સુદરવન
ં
ફ્લેટની અંદર અંધ
કલ્યાણ કેંરની બાજુમા રાણીપ) એ િા.૨૫/૦૩/૨૦૧૯ બપોરના ૪/૦૦ વાગ્યા ના સુમારે સાબરમિી
કાળીગામ એફ.સી.આઇ. ના ગોડાઉન પાસે કંટેનર ડેપોના ગેટની સામે રોડ ઉપર ભવેન્રભાઇ પોિાની એતટીવા
ચલાવી પસાર થઇ રહ્યા હિા દરમ્યાન એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે પુરૂષ ભવેન્રભાઇના ગળામાંથી
સોનાની ચેઈન દકિંમિ રૂપપયા ૩૬,૦૦૦/- મિા ની ખેંચી િોડી લઇ નાસી ગયા હિા. આ અંગેની ફરીયાદ
ભવેન્રભાઇ પમશ્રા એ સાબરમિી પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોંધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
એચ.એમ.ચલાવે છે .
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વાહન ચોરીઃ-

સિાચાર યાદી નં.૫૪૭/૧૯

ર્ાગડાપીઠ : ચુનીલાલ પવનાજી પ્રજાપપિ (ઉ.વ.૪૩)(રહે,સોનીનો ખાંચો, કાપડીવાડ રાયપુર) એ
િા.૨૫/૦૩/૧૯ નારોજ કાગડાપીઠ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૨૬/૦૨/૨૦૧૯ ના
કલાક ૮/૩૦ થી િા.૧૦/૦૩/૨૦૧૯ સાંજના ૬/૦૦ સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન ગીિામંદદર એસ.ટી.બસ
સ્ટેન્ડ હબટાઉનના પાદકિંગમા પોિાની મારૂપિ સુઝુકી સ્વીફ્ટ દડઝાઇર ગાડી નંબર જી.જે.૦૧.આર.ડી.૨૦૨૭
દકિંમિ રૂપપયા ૩,૫૦,૦૦૦/- પાકા કરી મુકી હિી. જેની કોઇ અજાણી વ્યક્તિ ચોરી કરી લઇ ગઇ છે . આ
ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એમ.બી.પટેલ ચલાવે છે .

આત્િહત્યાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૫૪૮/૧૯

ચાંદખેડાઃ પશલ્પાબહેન ડો/ઓ ભીખાભાઇ સોલંકી (ઉ.વ.૧૬) (રહે. હનુમાનવાસ મોટેરા ગામ) એ અગમ્ય
કારણસર િા.૨૪/૩/૧૯ બપોરના ૪/૦૦ વાગ્યાના સુમારે પોિાના ઘરે એસેડ પી લીધુ હતુ. સારવાર માટે
સીવીલ હોસ્પીટલ ખાિે દાખલ કરવામાં આવ્યા હિા. જયાં સારવાર દરમ્યાન િા.૨૫/૩/૧૯ કલાક ૧૨/૦૦
વાગે િેમનુ ં મ ૃત્યુ પનપજયુ ં હતુ. આ અંગે ચાંદખેડા પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી પી.એસ.ચૌધરી ચલાવે છે .

સરદારનગરઃ લક્ષ્મીબહેન વા/ઓ પ્રવીણભાઇ વાઘેલા (ઉ.વ.૨૭) (રહે. વાલ્મીકી આવાસ યોજના
નોબલનગર સરદારનગર) એ અગમ્ય કારણસર િા.૨૫/૩/૧૯ નારોજ પોિાના ઘરે ગળે ફાસો ખાઈ
આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે સરદારનગર પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
આર.જી.બારોટ ચલાવે છે .

ઓઢવઃ જવાનભાઇ કસ્તુરભાઇ વણઝારા (ઉ.વ.૩૫) (રહે. નાનજીદે શમુખના ચાર માળીયા ઓઢવ) એ
અગમ્ય કારણસર િા.૨૫/૩/૧૯ રાિના ૦૦/૪૫ વાગ્યાના સુમારે પોિાના ઘરે ઝેરી દવા પી લીધી હિી.
સારવાર માટે િેમને શારદાબેન હોસ્પીટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હિા. જયાં સારવાર દરમ્યાન બપોરના
૧/૦૦ વાગે િેમનુ ં મ ૃત્યુ પનપજયુ ં હતુ. આ અંગે ઓઢવ પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ
હે.કો.શ્રી રાજ ેંરપસિંહ બળવંિપસિંહ ચલાવે છે .

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