જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૯ રમવવાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૫૭૬/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૧૩૫ કેસ કરી, ૧૧૨ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૪૨૭ લીટર
દે શી દારૂ અને ૬ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ કબજે કયો હિો. િેમજ જુગારધારા હેઠળ ૫ કેસ કરી ૧૫ વ્યક્તિઓને
ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૪૪,૭૬૯/- અને જુગારના સાધનો કબજે કયાા હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૫૭૭/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૨૦૪ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૧૧૩ વ્યક્તિઓની અને પાસા હેઠળ ૨
વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી.

લટ
ં ુ :-

સિાચાર યાદી નં.૫૭૮/૧૯

સોલા હાઇર્ોટક ઃ ગોપીબહેન દે વીલાલ પંચાલ (રહે.વંદેમાિરમ ટાઉનશીપ પવશ્વાસસીટી-૩ સામે ગોિા)
િા.૩૦/૦૩/૧૯ સાજના ૫/૧૫ વાગ્યાના સુમારે ચાંદલોડીયા માધવફામા નજીકથી પસાર થઇ રહ્યા હિા
ત્યારે એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ (૨૦ થી ૨૫ વર્ાના આશરાના) બે પુરૂર્ ગોપીબહેનના ગળામાંથી
સોનાની ચેઇન કકમિ રૂપપયા ૫૦,૦૦૦/- ખેચી િોડી લુટં લઈ નાસી ગયા હિા. આ અંગેની ફરીયાદ
ગોપીબહેન પંચાલે સોલા હાઇકોટા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એમ.જે.હણ
ુ
ચલાવે છે .

સરદારનગરઃ ગણપિભાઇ અજુ ાનદાસ ચૌથાણી (ઉ.વ.૬૨)(રહે.જે.પી.પાકા સોસાયટી, પ્રેમપ્રકાશ આશ્રમ
પાસે નોબલનગર રોડ) િા.૩૦/૦૩/૧૯ રાિના ૯/૪૫ વાગ્યાના સુમારે સરદારનગર “જી” વોડા સકા લ
નજીકથી પસાર થઇ રહ્યા હિા ત્યારે એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ (૨૦ થી ૨૫ વર્ાના આશરાના) બે
પુરૂર્ ગણપિભાઇના ગળામાંથી સોનાની ચેઇન કકમિ રૂપપયા ૯૦,૦૦૦/- ખેચી િોડી લઇ નાસી ગયા હિા.
આ અંગેની ફરીયાદ ગણપિભાઇ ચૌથાણીએ સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની
િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી સી.વી.ગોસાઇ ચલાવે છે .

પાલડીઃ પવરે ન્દ્રકુમાર ચુનીલાલ બગડીયા (ઉ.વ.૫૫)(રહે. સાગર સમ્રાટ ફ્લેટ જુના શારદા મંદીર રોડ
એલીસબ્રીજ) િા.૨૯/૦૩/૧૯ રાિના ૧૧/૦૦ વાગ્યાના સુમારે અંનંિ ફ્લેટ, જૈનનગર, નવા શારદા મંદીર
રોડ નજીકથી પવરે નરકુમાર પત્ની સાથે એતટીવા ચલાવી પસાર થઇ રહ્યા હિા ત્યારે એક મોટર સાયકલ
ઉપર આવેલ (૨૫ થી ૩૦ વર્ાના આશરાના) બે પુરૂર્ પવરે ન્દ્રકુમારની પત્નીના ગળામાંથી સોનાની ચેઇન
કકમિ રૂપપયા ૩૦,૦૦૦/- ખેચી િોડી લઇ નાસી ગયા હિા. આ અંગેની ફરીયાદ પવરે નરકુમાર બગડીયાએ
પાલડી પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી આર.એમ.રાઠોડ ચલાવે છે .
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ત્યજી દીધેલ બાળર્ બાબતઃ-

સિાચાર યાદી નં.૫૭૯/૧૯

શાહીબાગઃ િા.૨૯/૩/૧૯ કલાક ૮/૦૦ વાગ્યાના સુમારે શાહીબાગ પસવીલ હોસ્પીટલ NICU વોડા ખાિે
કાંિીભાઇ મીણા અને જીવાલી મીણા (બંને રહે.જ્યોપિભંડા િા.ધમલો જી.ડુગ
ં રપુર રાજસ્થાન) નામનુ દં પિી
આઠ કદવસના બાળક (બેબી) ને સારવાર દરમ્યાન હોસ્પીટલમાં બીનવારસી ત્યજી જતુ રહ્યુ છે . આ અંગે
શાહીબાગ પોલીસે ગુનો નોધી આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એ.એ.વાઘેલા ચલાવે છે .

દાણીલીિડાઃ િા.૩૦/૩/૧૯ કલાક ૫/૦૦ વાગ્યાના સુમારે દાણીલીમડા રામરકહમનો ટેકરો ઐયુબ કકરાણા
સ્ટોરની પાછળ ગલીમાં િાજુ જન્દ્મેલ ુ બાળક (બાબો) ત્યજી દીધેલ હાલિમાં મળી આવિા દાણીલીમડા
પોલીસે અજાણી વ્યક્તિ પવરૂધ્ધ ગુનો નોધી આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી આર.એસ.ગોકહલ ચલાવે છે .

વાહન અર્સ્િાતિાં મત્ૃ ્ઃુ -

સિાચાર યાદી નં.૫૮૦/૧૯

“ર્ે” ટ્રાફીર્ પોલીસ સ્ટેશનઃ દીપુ સન/ઓફ રામસખા રાવિ (ઉ.વ.૨૧) (રહે. ગ્યાસપુર અમદાવાદ)
ગ્યાસપુર ખાિે નદીના પટમાં જે.સી.બી.ના હેલ્પર િેરીકે કામ કરિો હિો, િા.૩૦/૩/૧૯ કલાક ૩/૩૦
વાગ્યાના સુમારે પટમાં સુિો હિો ત્યારે રે િી ભરવા આવેલ ડમ્પર નંબર જીજે ૦૧ સીવાય ૯૨૨૨ ના ચાલકે
ડમ્પર રીવસા લેિા ડમ્પર દીપુ રાવિ ઉપર ચઢી જિા ગંભીર ઈજાઓ થિા િેન ુ સ્થળ ઉપર મ ૃત્યુ પનપજયુ ં
હતુ. આ અંગેની ફરીયાદ મ ૃત્યુ પામનાર દીપુ રાવિના ભાઈ રાકેશ રાવિે “કે” ટ્રાફીક પોલીસ સ્ટેશન ખાિે
નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી બી.બી.વાઘેલા ચલાવે છે .

અપમ ૃત્્ુઃ-

સિાચાર યાદી નં.૫૮૧/૧૯

શાહીબાગઃ પનપિનભાઇ નટવરલાલ પિવેદી (ઉ.વ.૪૪) (રહે. નીલકંઠ રો-હાઉસ હરપસધ્ધ્ધ પાકા પાછળ
વસ્ત્રાલ) િા.૨૭/૩/૧૯ કલાક ૧૦/૦૦ વાગ્યાના સુમારે શાહીબાગ મોહન પસનેમા પાસે પવનય એલ્યુપમપનયમ
નામની કાચની દુકાનમાં કામ કરિા હિા ત્યારે પનપિનભાઈને ગળાના ભાગે કાચ વાગિા શાહીબાગ ચંરમણી
હોસ્પીટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હિા. જ્યાં સારવાર દરમ્યાન િેમનુ ં મ ૃત્યુ પનપજયુ ં હતુ. આ અંગે
શાહીબાગ પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ મ.સ.ઈ.શ્રી અજીિપસહ ચલાવે છે .

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