જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૨૮/૦૩/૨૦૧૯ ગરૂુ વાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૫૫૮/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૭૪ કેસ કરી, ૭૯ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૨૪૭ લીટર દે શી
દારૂ, ૩૩૦ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૨૩૫ બબયર ટીન અને ૦૧ સ્કુટર કબજે કર્ુુ હતુ. િેમજ જુગારધારા હેઠળ
૦૫ કેસ કરી ૦૭ વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૯,૭૫૦/- અને જુગારના સાધનો કબજે કયાુ હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૫૫૯/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૨૦૩૬ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૧૦૨ વ્યક્તિઓની અને પાસા હેઠળ ૦૭
વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી.

મવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડીની ફરીયાદઃ-

સિાચાર યાદી નં.૫૬૦/૧૯

શહેરર્ોટડા: જ્યોત્સનાબેન વા/ઓ અપનલભાઇ સોનારા (ઉ.વ.૪૪)(રહે.બાઇ જીવીની ચાલી વોરાના રોઝા
પાસે નુિન મીલ ચાર રસ્િા સરસપુર)એ િા.૨૭/૦૩/૨૦૧૯ નારોજ શહેરકોટડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે
ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૨૯/૧૨/૧૮ થી િા.૩૦/૧૨/૧૮ સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન બાઇજીવીની
ચાલીમાં રહેિા જ્યોત્સનાબહેન િથા અન્ય સાહેદના ઘરે મુસ્કાન ઉફે નોમીન છીપા ઉફે હલીમા િથા િેમના
પપિ (બંને રહે. છીપાવાડ જમાલપુર) નાઓએ ભેગામળી સસ્િા ભાવે કરરયાણાની ચીજ વસ્તુઓ આપવાની
લોભામણી વાિો કરી, પવશ્વાસમાં લઇ, પોિાના િેમજ ચાલીના અન્ય રહીશો ની કુલ રૂપપયા ૧,૮૬,૯૮૦/મિાની કરરયાણાની ચીજ-વસ્તુઓના ઓડુ ર લઇ, આજરદન સુધી ઓડુ ર મુજબની કોઇપણ ચીજ-વસ્તુઓ નહી
આપી, છે િરપપિંડી અને પવશ્વાસઘાિ કયો છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એમ.આઇ.ચૌધરી ચલાવે છે .

ઘરફોડઃ-

સિાચાર યાદી નં.૫૬૧/૧૯

કૃષ્ણનગર : પપર્ુષ કાંિીલાલ ભુપિાણી (રહે. પવક્રમારદત્ય સોસાયટી, પવક્રમપાકુ સામે કૃષ્ણનગર) એ
િા.૨૭/૦૩/૨૦૧૯ ના રોજ કૃષ્ણનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૨૫/૦૩/૨૦૧૯
રાિના ૦૮/૦૦ થી િા.૨૭/૦૩/૧૯ ના કલાક ૧૧/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના મકાનના દરવાજાનુ ં િાળુ
િોડી, કોઇ અજાણી વ્યક્તિ ઘરમાં પ્રવેશ કરી, િીજોરીમાંથી રોકડ રૂપપયા ૧૭,૧૩,૦૦૦/- ચોરી કરી લઇ ગઇ
છે . આ ગુનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી વી.આર.ચૌધરી ચલાવે છે .
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ચોરીઃ-

સિાચાર યાદી નં.૫૬૨/૧૯

સરદારનગર : દીપીકાબેન વા/ઓ નરે ન્રભાઇ બેલાણી (ઉ.વ.૩૪)(રહે.િોલારામ ગલી કુબેરનગર
સરદારનગર) એ િા.૨૭/૦૩/૨૦૧૯ ના રોજ સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે
િા.૦૯/૦૩/૨૦૧૯ સાંજના ૭/૩૦ થી પાંચ રદવસ પહેલા ના સમયગાળામાં પોિાના મકાનના ખુલ્લા
દરવાજે થી અજાણી વ્યક્તિ મકાનમાં પ્રવેશ કરી, કબાટમા મુકેલ પસુમાંથી સોનાના દાગીના કુલ રકિંમિ
રૂપપયા ૩,૪૦,૦૦૦/- મિાના ચોરી કરી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી જે.સી.શેખ ચલાવે છે .

વાહન ચોરીઃ-

સિાચાર યાદી નં.૫૬૩/૧૯

વેજલપરુ : અસરફહશ
ુ ેન અહેમદહશ
ુ ેન મન્શુરી (ઉ.વ.૪૬)(રહે.કાચા છાપરામા બરફની કેતટરી સામે પવશાલા
રોડ શાહવાડી) એ િા.૨૭/૦૩/૨૦૧૯ નારોજ વેજલપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે
િા.૧૬/૦૩/૨૦૧૯ રાિના ૧/૦૦ થી. સવારના ૮/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના ઘરની સામે કચરાપેટી
પાસે પોિાની સુઝુકી ઇકો ગાડી નંબર GJ/01/MP/2019/34429 રકિંમિ રૂપપયા ૩,૦૦,૦૦૦/- મિાની
પાકુ કરી મુકી હિી. જેની કોઇ અજાણી વ્યક્તિ ચોરી કરી લઇ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
આર.પી.વણઝારા ચલાવે છે .

િશીનિાં હાથ આવી જતા મતૃ ્ઃુ -

સિાચાર યાદી નં.૫૬૪/૧૯

દાણીલીિડા : અતુલભાઈ રાજકુમાર દીવાકર (ઉ.વ.૨૦)(રહે.બુધ્ધનગર નારોલ) િા.૨૪/૦૩/૧૯ ના કલાક
૮/૦૦ વાગ્યાના સુમારે દાણીલીમડા ખાિે આવેલ સીધ્ધેશ્વરી ડેનીમ ફેકટરી કંપનીમા વોશીગના મશીનમા
કાપડ ખેચવા જિા, કાપડમા હાથ ફસાઈ જિા નીચે પડી જિા શરીરે ગંભીર ઇજાઓ થિા, સારવાર અથે
િેમને સીવીલ હોક્સ્પટલ ખાિે દાખલ કયાુ હિા. જ્યાં સારવાર દરમ્યાન િા.૨૭/૦૩/૨૦૧૯ ના કલાક
૧૦/૫૦ વાગે અતુલભાઇનુ ં મ ૃત્ર્ુ પનપજ્ર્ુ હતુ. આ અંગે દાણીલીમડા પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોંધી આ
અંગેની િપાસ મ.સ.ઇ.શ્રી સોહાબખાન અઝીઝખાન ચલાવે છે .

આતિહતયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૫૬૫/૧૯

રીવરફન્ટ ઇસ્ટ : જગદીશભાઇ ઉફુ જીતુ મફાજી (ઉ.વ.૩૦)(રહે.ખોડીયાર માાઁ ની ચાલી રામાપીર નો ટેકરો
નવા વાડજ) એ કોઇ અગમ્ય કારણસર િા.૨૬/૦૩/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૦/૩૦ વાગ્યાના સુમારે રીવરફ્ર્નન્ટ
દધીચી બ્રીજ નજીક સાબરમિી નદીમાં પડતુ મુકી આત્મહત્યા કરી લીધી હિી. આ અંગે રીવરફ્રંટ ઇસ્ટ
પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ હે.કો.શ્રી પનશારઅહેમદ ઉસ્માનમીયા ચલાવે છે .

ુ ગર : ભાનુબેન વા/ઓ પરષોિમભાઇ સોલંકી (ઉ.વ.૩૦)(રહે.સંજયનગરના છાપરા કમલ બેકરીની
બાપન
લાઇનમા બાપુનગર) એ પોિાની બીમારી થી કંટાળી જઇ િા.૨૬/૦૩/૧૯ બપોર ના ૩/૦૦ વાગ્યાના
સુમારે

પોિાના ઘરે એસીડ પી લેિા, સારવાર માટે િેમને પસવીલ હોક્સ્પટલ માં દાખલ કયાુ હિા. જ્યાં

સારવાર દરમ્યાન િા.૨૭/૦૩/૨૦૧૯ ના કલાક ૦૬/૦૦ વાગે ફરજ ઉપરના ડો.શ્રી.એ િેમને મ ૃિ જાહેર
કયાુ હિા. આ અંગે બાપુનગર પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એસ.આર.રાઠોડ
ચલાવે છે .
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મનર્ોલ : યગ્નેશકુમાર રદનેશભાઈ સોડાઘર (ઉ.વ.૨૧)(રહે.ખોરડયાર નગર પવભાગ-૨, નારાયણનગરની
બાજુ માં પનકોલ) એ કોઇ અગમ્ય કારણસર િા.૨૭/૦૩/૨૦૧૯ ના કલાક ૦૭/૩૦ વાગ્યાના સુમારે પોિાના
ઘરે રસોડાની છિના હક
ુ સાથે દુપટ્ટો બાંધી ગળે ફાંસો ખાઇ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે પનકોલ પોલીસે
અકસ્માિ મોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ હે.કો.શ્રી ચીમનપસહ ગુલાબપસહ ચલાવે છે .

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