જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૨૧/૦૫/૨૦૧૯ િંગળવાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૮૭૫/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૩૩ કેસ કરી, ૨૫ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૨૩૬ લીટર દે શી
દારૂ, ૮૩ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૧૯૧ તવાટટ ર ઈંગ્લીશ દારૂ અને ૧૪૪ બબયર ટીન કબજે કયાટ હિા. િેમજ
જુગાર ધારા હેઠળ ૩ કેસ કરી ૯ વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૧૫,૯૨૦/- અને જુગારના સાધનો કબજે
કયાટ હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૮૭૬/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ
કુલ ૮૯ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૪ વ્યક્તિઓની અને પાસા હેઠળ ૨
વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી.

છે તરપીંડીની ફરીયાદઃ-

સિાચાર યાદી નં.૮૭૭/૧૯

સોલા હાઈર્ોટક ઃ દદપક સ/ઓ ઓમપ્રકાશ અગ્રવાલ (રહે. આઈ.સી.બી.આઈલેન્ડ વંદેમાિરમ રોડ ગોિા) એ
સોલા હાઈકોટટ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૨૦/૫/૧૯ સાજના ૭/૦૦ વાગ્યાના સુમારે
ગોિા બ્રીજની નીચે આવેલા મ્યુપનપસપલ કોપોરે શનના જનરલ પાકીંગ આગળ એક એતટીવા ઉપર આવેલ
બે પુરૂષોએ દદપકભાઈ અગ્રવાલ પાસે આવી જણાવેલ કે પોિે સીઝર છે િેમ કહીને પોિાની સીઝર િરીકેની
ખોટી ઓળખ આપીને િમારા પુત્રના એતટીવાના ત્રણ મહીનાના હપ્િા બાકી છે જેથી અમે અત્યારે િમારૂં
એતટીવા લઈ જઈએ છીએ હપ્િા ભરીને પેઢીમાથી એતટીવા છોડાવી જવાનુ કહી એક્તટવા નંબર જીજે ૦૧
યુઈ ૨૧૫૮ દકમિ રૂપપયા ૪૫,૦૦૦/- લઈને જઈ પવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી કરી છે . આ ગુનાની િપાસ
પો.સ.ઈ.શ્રી જે.ડી.પટેલ ચલાવે છે .

ચોરીઃ-

સિાચાર યાદી નં.૮૭૮/૧૯

એરપોટક ઃ જયદે વ દિપાલદાસ બચ્ચાની (રહે. પસિંધી કોલોની ડૉ.ચાવલાની લાઇનમા સરદારનગર) એ
િા.૨૦/૫/૧૯ નારોજ એરપોટટ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૧૧/૫/૧૯ રાિના ૯/૧૫
વાગ્યાના સુમારે પોિાના રહેણાંક નજીક પાકટ કરે લ પોિાના એતટીવાની ડેકી ખોલી અજાણ્યો પુરૂષ ડેકીમાંથી
પસટની ચોરી કરી લઇ ગયો છે . પસટમાં રોકડ રૂપપયા ૩,૫૦,૦૦૦/- અને જરૂરી કાગળો હિા. આ ગુનાની
િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી આઈ.વી.વ્હોરા ચલાવે છે .
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વાહન અર્સ્િાતિાં મ ૃત્ુઃ-

સિાચાર યાદી નં.૮૭૯/૧૯

“ર્ે” ડીવીઝન ટ્રાફીર્ પોલીસ સ્ટેશનઃ સિેન્રકુમારદાસ શીવદયાલદાસ (રહે. ભીમનાથજીની ચાલી સામે
પી.ડી.પંડયા કોલેજ રોડ વટવા) એ “કે” ડીવીઝન ટ્રાફીક પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે
િા.૨૦/૫/૧૯ કલાક ૨/૩૦ વાગ્યાના સુમારે પીરાણા ચાર રસ્િાથી નારોલ સકટ લ િરફ જિા કોઝી હોટલ
નજીકથી સિેન્રકુમારદાસના ભાઈ રમેન્દર પમત્ર સાથે એતટીવા ચલાવી પસાર થઈ રહ્યો હિો ત્યારે એતટીવા
પંચર પડિા ફંફોળાઈ જિા એતટીવા પાછળ આવિા ટ્રક નંબર એમએચ ૧૮ એએ ૪૫૬૭ ના ચાલકે ટ્રક
પુરઝડપે અને બેદરકારીથી ચલાવી ટ્રક રમેન્દર ઉપર ફરી વળિા રમેન્દરને ગંભીર ઈજાઓ થિા િેન ુ મ ૃત્યુ
પનપજયુ ં હતુ. આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી બી.બી.વાઘેલા ચલાવે છે .

આતિહતયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૮૮૦/૧૯

ગોિતીપરુ ઃ જાગૃિીબહેન ઉફે જ્યોિીબહેન ડો/ઓ નંદકુમાર પમશ્રા (ઉ.વ.૨૭) (રહે.બાઇ પવસ્કુરની ચાલી
ચોકસીની ચાલી સામે મસ્ટર પમલના ગેટ પાસે ગોમિીપુર) એ બબમારીથી કંટાળી િા.૨૦/૫/૧૯ બપોરના
૨/૪૦ વાગ્યાના સુમારે ગોમિીપુર બાઇ પવશકોરની ચાલી ખાિે સંબધ
ં ીના ઘરે પંખાના હક
ુ માં દુપટ્ટો બાંધી
ગળે ફાસો ખાઈ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે ગોમિીપુર પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ
હે.કો.શ્રી અરપવિંદકુમાર હરદ્વારપસિંહ ચલાવે છે .

રખિયાલઃ પવશાલ રાજેશભાઇ પત્રવેદી (ઉ.વ.૩૦) (રહે.પસધ્ધીપવનાયક સોસાયટી પવભાગ-૨ સાયોના સીટી
રોડ ઘાટલોડીયા) ને ગંભીર બબમારી થિા િા.૧૭/૫/૧૯ નારોજ બાપુનગર જનરલ હોસ્પીટલ કામદાર
રાજય પવમા યોજના ખાિે દાખલ કરવામાં આવ્યા હિા. જ્યાં બબમારીથી કંટાળી િા.૧૯/૫/૧૯ રાિના
૧૦/૩૦ વાગ્યાના સુમારે હોસ્પીટલના પાંચમાં માળે થી પડતુ મુકી આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે રબખયાલ
પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ મ.સ.ઇ.શ્રી બળદે વપસિંહ રામપસિંહ ચલાવે છે .

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

2

