જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૧૧/૦૪/૨૦૧૯ ગરૂુ વાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૬૪૦/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૯૭ કેસ કરી, ૯૨ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૨૧૦ લીટર દે શી
દારૂ, ૨૬૩ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૫૫૩ તવૉટર ઇંગ્લીશ દારૂ, ૧૨૦ બીયરટીન ૦૨ કાર અને ૦૨ સ્કુટર કબજે
કયાા હિા. િેમજ જુગાર ધારા હેઠળ ૦૬ કેસ કરી ૧૯ વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૨૯,૩૭૦/- અને
જુગારના સાધનો કબજે કયાા હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૬૪૧/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ
કુલ ૮૮૪ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૪૧ વ્યક્તિઓની અને પાસા હેઠળ ૦૨
વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી.

સોનાનો દોરો ખેંચી તોડી લઇ ગયા :-

સિાચાર યાદી નં.૬૪૨/૧૯

પાલડી : કલ્પીિાબહેન વા/ઓ અસીમભાઇ કોરાડીયા (ઉ.વ.૨૯)(રહે.અશોકનગર સોસાયટી લીટલ ફ્લાવર
સ્કુલની બાજુમા પાલડી) િા.૦૯/૦૪/૨૦૧૯ રાિના ૦૮/૪૫ વાગ્યાના સુમારે પાલડી પવકાસગૃહ રોડ શ્રીરં ગ
એપાટા મેન્ટની પાસે રોડ ઉપરથી પસાર થઇ રહ્યા હિા દરમ્યાન એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલા બે પુરૂષ
કલ્પીિાબહેન ના ગળામાંથી સોનાનો દોરો કકિંમિ રૂપપયા ૧૫,૦૦૦/- મિાનો ખેંચી િોડી લઈ નાસી ગયા
છે . આ અંગેની ફરીયાદ કલ્પીિાબહેન કોરડીયા એ પાલડી પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોંધાવી છે . આ ગુનાની
િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી આર.એમ.રાઠોડ ચલાવે છે .

વાહન ચોરી :-

સિાચાર યાદી નં.૬૪૩/૧૯

ચાંદખેડા : મહેશભાઇ અંબાલાલ પટેલ (રહે.રાયચંદનગર સોસાયટી, પવસિ પેટ્રોલપંપ ની પાસે મોટેરા રોડ
ચાંદખેડા) એ િા.૧૦/૦૪/૨૦૧૯ ના રોજ ચાંદખેડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે
િા.૦૨/૦૪/૨૦૧૯ રાિના ૧૧/૦૦ થી િા.૦૩/૦૪/૨૦૧૯ રાિના ૧૦/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાની
સોસાયટીના મેદાનમાં પાકા કરે લ પોિાની મહીન્રા બોલેરો પીકઅપ ગાડી નંબર જીજે.-૦૧-ઇ.ટી-૪૦૦૫ કકિંમિ
રૂપપયા ૪,૫૦,૦૦૦/- મિાની કોઇ અજાણી વ્યક્તિ ચોરી કરી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
જી.વી.ચૌધરી ચલાવે છે .
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દાઝી જતાં મ ૃત્યુ :-

સિાચાર યાદી નં.૬૪૪/૧૯

િેધાણીનગરઃ જશોદાબહેન વા/ઓફ નરોત્તમભાઇ પરમાર (ઉ.વ.૬૧) (રહે. કકસ્મિનગર સોસાયટી શારદા
સ્કુલ પાસે કલાપીનગર મેધાણીનગર) િા.૮/૪/૧૯ કલાક ૯/૩૦ વાગ્યાના સુમારે પોિાના ઘરે ચા
બનાવિા હિા ત્યારે ઝાળ પહેરેલ કપડાને અડી જિા દાઝી ગયા હિા. સારવાર માટે િેમને સીવીલ
હોસ્પીટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હિા. જયાં સારવાર દરમ્યાન િા.૯/૪/૧૯ રાિના ૧૧/૫૦ વાગે િેમનુ ં
મ ૃત્યુ પનપજયુ ં હતુ. આ અંગે મેઘાણીનગર પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
જે.બી.ચૌધરી ચલાવે છે .

આત્િહત્યાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૬૪૫/૧૯

સાબરિતીઃ કકિંજલબહેન પવક્રમભાઇ ઠાકોર (ઉ.વ.૧૯) (રહે. ગાંધીવાસ-૧ પરમેશ્વરની ચાલી સાબરમિી)
એ અગમ્ય કારણસર િા.૧૦/૪/૧૯ કલાક ૧૨/૦૦ વાગ્યાના સુમારે પોિાના ઘરે છિ ઉપરની પાઇપ સાથે
સાડી બાંધી ગળે ફાસો ખાઇ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે સાબરમિી પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ
અંગેની િપાસ હે.કો.શ્રી અતુલભાઇ કાંિીલાલ ચલાવે છે .

મનર્ોલઃ કોમલ પવશાલ ગૌરૈ યા (ઉ.વ.૨૨) (રહે. સહજાનંદ પવલા સોસાયટી રામજી મંદીર પાસે પનકોલ) એ
અગમ્ય કારણસર િા.૯/૪/૧૯ સાંજના ૭/૩૦ વાગ્યાના સુમારે પોિાના ઘરે પંખાના હક
ુ માં સાડી બાંધી
ગળે ફાસો ખાઇ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે પનકોલ પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ
મદદનીશ પોલીસ કપમશનર શ્રી “આઇ” ડીવીઝન ચલાવે છે .

ઇસનપરુ ઃ ખુશ્બુબહેન ડો/ઓ પ્રકાશભાઇ ચુનારા (ઉ.વ.૧૭) (રહે. ઘાટીયાનગર રબારી વાસ સરદાર પટેલ
સ્કુલ પાછળ ઇસનપુર) એ અગમ્ય કારણસર િા.૯/૪/૧૯ રાિના ૮/૦૦ વાગ્યાના સુમારે પોિાના ઘરે
પંખાના હક
ુ માં દુપટ્ટો બાંધી ગળે ફાસો ખાઇ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે ઇસનપુર પોલીસે અકસ્માિ મોિ
નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી કે.એમ.ચાવડા ચલાવે છે .

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