જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૧૫/૦૪/૨૦૧૯ સોિવાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૬૬૧/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૫૧ કેસ કરી, ૬૨ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૩૩૪ લીટર દે શી
દારૂ અને ૫ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ કબજે કયો હિો. િેમજ જુગાર ધારા હેઠળ ૬ કેસ કરી ૨૯ વ્યક્તિઓને
ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૪૮,૨૦૦/- અને જુગારના સાધનો કબજે કયાા હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૬૬૨/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ
કુલ ૪૧૫ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૨૪ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી.

ઘરફોડઃ-

સિાચાર યાદી નં.૬૬૩/૧૯

ુ : જાયેદાબેગમ મોઇનુદીન કાઝી (ઉ.વ.૭૩)(રહે,રહેનમ
ુ ા સોસાયટી, એફ.ડી.સ્કુલની સામે, જુહાપુરા)
વેજલપર
એ વેજલપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૧૩/૦૪/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૦/૩૦ થી ૧૧/૦૦
વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના ઘરના ઉપરના માળનો દરવાજો ખોલી, અજાણી વ્યક્તિ ઘરમા પ્રવેશ કરી,
કબાટમાંથી સોના-ચાંદીના દાગીના કુલ કકિંમિ રૂપપયા ૬૫,૦૦૦/- મિાના િેમજ જરૂરી દસ્િાવેજોની ચોરી
કરી લઇ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી આર.પી.વણઝારા ચલાવે છે .
ુ : સુરેશભાઇ મુળજીભાઇ પટેલ (રહે.સુદશાન એપાટે મેંન્ટ ગણેશ પવધાલય ની સામે રામજી મંદીર રોડ
શાહપર
રાણીપ) એ િા.૧૪/૦૪/૨૦૧૯ ના રોજ શાહપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે આશરે એક
માસ અગાઉથી િા.૧૪/૦૪/૧૯ સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન શાહપુર કદલ્હી દરવાજા કાણીખાનનો મહોલ્લા
ખાિેના ઘરમાં અજાણી વ્યક્તિ પ્રવેશ કરી, િીજોરીમાંથી સોના-ચાંદીના દાગીના આશરે ત્રીસ થી પાત્રીસ
હજાર મિાના ચોરી કરી લઇ ગઈ છે .આ ગુનાની િપાસ પોસઇ.શ્રી એ.ઓ.પિવારી ચલાવે છે .

ચોરીઃ-

સિાચાર યાદી નં.૬૬૪/૧૯

વાડજ : ઓલલવર ધીરજલાલ ખંભાિા (ઉ.વ.૭૬)(રહે. નાગરે પ કોલોની જય સોમનાથ સ્કુલની પાસે સાપોન
નગર ખોખરા)એ વાડજ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૧૩/૦૪/૨૦૧૯ રાિના ૦૮/૦૦
વાગ્યાના સુમારે જુના વાડજ સકા લ પાસે એક અજાણ્યા પુરૂષે ઓલલવરભાઇ ને “િમારી ગાડીમાંથી ઓઇલ
ટપકે છે ” િેમ કહી િેમની નજર ચુકવી િેમની બેગ કે જેમાં રોકડ રૂપપયા ૧,૫૦,૦૦૦/- િથા પરચુરણ
કાગળો મુકેલ હિા િેની ચોરી કરી લઇ નાસી ગયો છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એન.એન.ચૌધરી
ચલાવે છે .
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વટવા : આનંદભાઇ પ્રભાકરભાઈ િારગે (ઉ.વ.૪૩)(રહે.ધનલક્ષ્મી સોસાયટી ગોપાલ ટાવર સામે વટવા) એ
િા.૧૪/૦૪/૨૦૧૯ ના રોજ વટવા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૧૨/૦૩/૧૯ સવારના
૭/૦૦ થી ૧૦/૦૦ સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન પોિાના સર્જન ઈંડસ્રીયલ પાકા મા આવેલ દુકાન નં-૨૬
ખાિેના ગોડાઉન માંથી પોિાની દુકાનનો કારીગર સીરાજ (રહે.જમાલપુર) િથા િેનો પમત્ર (જેના નામઠામની ખબર નથી િે) નાઓએ ભેગામળી ગોડાઉનમાંથી જુદી-જુદી કંપનીના કુલ-૧૩ એ.સી. જેની કુલ
કકિંમિ રૂપપયા ૧,૯૫,૦૦૦/- મિાના ચોરી કરી લઈ ગયા છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી પી.એમ.દે સાઇ
ચલાવે છે .

આત્િહત્યાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૬૬૫/૧૯

ઓઢવઃ સુધીર ઉફે રીંકુ સિીષભાઇ ચૌહાણ (ઉ.વ.૨૬) (રહે. સુહાગીબેનની ચાલી ખોડીયારનગર ઓઢવ)
એ અગમ્ય કારણસર િા.૧૪/૪/૧૯ સાંજના ૭/૩૦ વાગ્યા પહેલા પોિાના ઘરે એંગલ સાથે દોરી બાંધી
ગળે ફાસો ખાઈ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે ઓઢવ પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ
મ.સ.ઇ.શ્રી કાંિીલાલ જીવાજી ચલાવે છે .

નારોલઃ રપવભાઇ રમેશભાઇ પટેલ (ઉ.વ.૨૪) (રહે.આકૃપિ આંગણ ફ્લેટ સનરાઇઝ હોટલ પાછળ નારોલઅસલાલી હાઇવે રોડ નારોલ) એ અગમ્ય કારણસર િા.૧૪/૪/૧૯ રાિના સમયે પોિાના ઘરે ગળે ફાસો
ખાઈ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે નારોલ પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ હે.કો.શ્રી
રમણભાઇ હીરાભાઇ ચલાવે છે .
નાયબ પોલીસ કપમશનર,
કંરોલરૂમ, અ’વાદ શહેર.
પોલીસ કપમશનર વિી.
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