જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૦૪/૦૪/૨૦૧૯ ગરૂુ વાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૫૯૮/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૬૬ કેસ કરી, ૫૯ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૨૨૪ લીટર
દે શી દારૂ, ૩ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૧ સ્કુટર અને ૧ ઓટોરીક્ષા કબજે કરી હિી. િેમજ જુગાર ધારા હેઠળ ૨
કેસ કરી ૬ વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૫૮૦/- અને જુગારના સાધનો કબજે કયાા હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૫૯૯/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ
કુલ ૧૧૭૧ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૯૧ વ્યક્તિઓની અને પાસા હેઠળ ૬
વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી.

લટ
ં ુ :-

સિાચાર યાદી નં.૬૦૦/૧૯

એલીસબ્રીજઃ ભુરાભાઇ મોહનભાઈ દે સાઇ (ઉ.વ.૫૧)(રહે,રબારીવાસ, પશવશક્તિનગર સેલ પેટ્રોલ પમ્પની
બાજુમા, ગુપ્િાનગર) એ એલીસબ્રીજ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૦૩/૦૪/૧૯ સવારના
૫/૦૦ વાગ્યાના સુમારે વા.સા.હોસ્પીટલના પાછળના દરવાજા નજીકથી પોિાનો પુત્ર લાલજીભાઈ ભુરાભાઈ
દે સાઈ (ઉ.વ.૧૭) પસાર થઇ રહ્યો હિો દરમ્યાન એક ઓટોરીક્ષામાં આવેલ (૨૫ થી ૩૦ વર્ાના આશરાના)
બે પુરૂર્ો લાલજીભાઈને છરી બિાવી લાલજીભાઈના ગળામા પહેરેલ સોનાની ચેઇન, હાથની સોનાની વીટી,
એક મોબાઈલ ફોન અને રોકડ રૂપપયા ૮,૦૦૦/- મળી કુલ રૂપપયા ૪૦,૦૦૦/- લુટં કરી નાસી ગયા હિા.
આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી આર.બી.પવહોલ ચલાવે છે .

રખિયાલઃ લક્ષ્મીબહેન વા/ઓ નરોત્તમભાઇ રોહીિ (ઉ.વ.૫૦) (રહે.સત્યમ એપાટા મેન્ટ રખખયાલ રોડ
રખખયાલ) એ િા.૩/૪/૧૯ નારોજ રખખયાલ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૧૯/૩/૧૯
રાિના ૧૦/૩૦ વાગ્યાના સુમારે રખખયાલ ડાયનાસોર સકા લની બાજુમાં આવેલ ગવમેન્ટ કવાટસાના ગેટ
સામેથી એતટીવા ચલાવી પસાર થઇ રહ્યા હિા દરમ્યાન એતટીવા ઉપર આવેલ પુરૂર્ લક્ષ્મીબહેનના
ગળામાંથી સોનાની ચેઇન કકમિ રૂપપયા ૨૦,૦૦૦/- ખેચી િોડી લઇ નાસી ગયો હિો. આ ગુનાની િપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી જે.આઇ.પટેલ ચલાવે છે .

ઓઢવઃ પશવકુમાર રામદયાલ નરાનીવાલ (ઉ.વ.૪૬)(રહે.સમરથ એવન્યુ ગીરીવર હોમ્સની બાજુમાં માધવ
સ્કુલ રોડ વસ્ત્રાલ)એ િા.૩/૪/૧૯ નારોજ ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૦૯/૩/૧૯
રાિના ૧૦/૦૦ વાગ્યાના સુમારે ઓઢવ િક્ષશીલા સ્કુલની ગેટ નં-૨ આગળથી પત્ની સાથે પસાર થઇ રહ્યા
હિા દરમ્યાન એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ (૨૫ થી ૩૦ વર્ાના આશરાના) બે પુરૂર્ પશવકુમારની
પત્નીના ગળામાંથી સોનાની ચેઇન કકમિ રૂપપયા ૨૫,૦૦૦/- ખેચી િોડી લઇ નાસી ગયા હિા. આ ગુનાની
િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એસ.જે.ચૌહાણ ચલાવે છે .

1

ચોરીઃ-

સિાચાર યાદી નં.૬૦૧/૧૯

શાહપરુ ઃ મોહમદયુસફુ હાજીપનઝામુદ્દીન લુહાર (રહે. મોિી બેકરીની પાછળ રં ગા અવધુિ સોસાયટી સરખેજ
રોડ, સરખેજ) એ શાહપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૦૨/૦૪/૧૯ રાિના ૯/૦૦ થી
િા.૦૩/૦૪/૧૯ કલાક ૯/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન પમરઝાપુર ત્રણ ખુણીયા બગીચા પાસે એસ.એસ.કાર
એસેસરીઝ નામની દુકાનના ઉપરના માળે પિરાના શેડનુ ં પિરુ કાપી, અજાણી વ્યક્તિ દુકાનના
કાઉન્ટરમાંથી રોકડ રૂપપયા ૪૫,૦૦૦/- ચોરી કરી લઈ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
એસ.આર.બલાિ ચલાવે છે .

આત્િહત્યાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૬૦૨/૧૯

સાબરિતીઃ તુલસીબહેન વા/ઓ બાબુભાઇ બરં ડા (ઉ.વ.૫૮)(રહે.પ્રમુખ બંગ્લોઝ ન્યુ રાણીપ સાબરમિી)
એ અગમ્ય કારણસર િા.૦૩/૦૪/૧૯ સવારના ૧૧/૦૦ વાગ્યાના સુમારે પોિાના ઘરે પંખાના હક
ુ માં સાડી
બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે સાબરમિી પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની
િપાસ હે.કો.શ્રી અતુલકુમાર કાંિીભાઇ ચલાવે છે .

ચાંદિેડા: આનંદભાઇ ચંદુલાલ પત્રવેદી (ઉ.વ.૪૩) (રહે. સેત ુ સ્કારલેટ ફલેટ પવસિ ગાંધીનગર હાઇવે
ચાંદખેડા) એ અગમ્ય કારણસર િા.૦૩/૦૪/૧૯ બપોરના ૧/૩૦ થી ૪/૧૫ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના ઘરે
પંખાના હક
ુ માં દુપટ્ટો બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે ચાંદખેડા પોલીસે અકસ્માિ મોિ
નોંધી આ અંગેની િપાસ હે.કો.શ્રી પ્રપવણભાઇ જયંિીભાઇ ચલાવે છે .

રાિોલઃ પ્રદીપભાઇ ગીરીશભાઇ વાઘેલા (ઉ.વ.૨૮) (રહે. ઔડાના મકાન મેથોડીક ચચા પાછળ સી.ટી.એમ
રામોલ) એ અગમ્ય કારણસર િા.૦૩/૦૪/૧૯ કલાક ૨/૦૦ વાગ્યાના સુમારે પોિાના ઘરે ગળે ફાસો ખાઈ
આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે રામોલ પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ મ.સ.ઇ.શ્રી ભીખુભાઇ
ભલાભાઇ ચલાવે છે .

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