જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૨૮/૦૫/૨૦૧૯ િંગળવાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૯૦૭/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૫૭ કેસ કરી, ૪૯ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૪૦૨ લીટર દે શી
દારૂ અને ૦૫ બબયરટીન કબજે કયાા હિા. િેમજ જુગાર ધારા હેઠળ ૦૫ કેસ કરી ૨૪ વ્યક્તિઓને ઝડપી
રોકડ રૂપપયા ૪૪,૯૪૦/- અને જુગારના સાધનો કબજે કયાા હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૯૦૮/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ
કુલ ૭૮ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી.૯૩ મુજબ ૦૪ વ્યક્તિઓની અને પાસા હેઠળ ૦૧
વ્યક્તિની અટકાયિ કરી હિી.

ઘરફોડઃ-

સિાચાર યાદી નં.૯૦૯/૧૯

ઓઢવઃ કાિીક બાબુલાલ પટેલ (રહે.ક્રીશ એવન્યુ-૧ સ્વાપમનારાયણ મંદદરની બાજુમાં પનરાંિ ચોકડી પાસે
વસ્ત્રાલ રામોલ) એ ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૨૬/૦૫/૧૯ બપોરના ૧/૦૦
થી િા.૨૭/૦૫/૧૯ કલાક ૮/૩૦ વાગ્યા સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન ઓઢવ િક્ષશીલા રોડ મીરાબાઇ
સકા લ પાસે કુવરબા હોક્સ્પટલની બાજુમાં આવેલ “પનશા મેડીકલ” નામની પોિાની દવાની દુકાનના શટરના
િાળા ચાવીથી ખોલી, અજાણી વ્યક્તિ દુકાનમાં પ્રવેશ કરી, ડ્રોઅરમાંથી અલગ-અલગ દવાઓ કુલ દકમિ
રૂપપયા ૬૦,૦૦૦/- િથા ટેબલના ડ્રોઅરમાંથી રોકડ રૂપપયા ૧૫૦૦/- ચોરી કરી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની
િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ડી.બી.પલાસ ચલાવે છે .

શહેરર્ોટડાઃ નયનપસિંહ રમણજી સોલંકી (રહે.મોટી સાળવી વાડ સ્વાપમનારાયણ મંદદરનો ખાંચો સરસપુર)
એ શહેરકોટડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૨૭/૫/૧૯ કલાક ૧/૦૦ થી સવારના ૮/૦૦
વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના ઘરના દરવાજાની સ્ટોપર ખોલી, અજાણી વ્યક્તિ ઘરમાં પ્રવેશ કરી રોકડ રૂપપયા
૪૮,૦૦૦/- િથા અગાશી પર પથારીમાં ઓશીકા નીચે મુકેલ મોબાઇલ ફોન દકમિ રૂપપયા ૪,૦૦૦/- િેમજ
પાડોશી મોહનભાઇના ઘરમાંથી રોકડ રૂપપયા ૪,૦૦૦/- િથા બે મોબાઇલ ફોન દકમિ રૂપપયા ૧,૦૦૦/ચોરી કરી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એસ.એસ.પરમાર ચલાવે છે .
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વાહન ચોરીઃ-

સિાચાર યાદી નં.૯૧૦/૧૯

નરોડાઃ રામાભાઇ છગનભાઇ વણઝારા (રહે. દુધવાળી ગળી પવભાગ-૨ સંજયનગર સુયાનગર પાસે નાના
ચીલોડા) એ િા.૨૧/૦૫/૧૯ રાિના ૧૦/૦૦ વાગે સંજયનગર પવભાગ-૧ ના ગેટની સામે પોિાની ટાટા
કંપનીની આઇવા (ડમ્પર) ગાડી નંબર જીજે ૦૨ વીવી ૭૩૨૯ દકમિ રૂપપયા ૧૦,૦૦,૦૦૦/- પાકા કરી હિી.
જેની ચોરી િા.૨૨/૦૫/૧૯ કલાક ૪/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન થઈ હિી. આ અંગેની ફરીયાદ રામાભાઇ
વણઝારાએ િા.૨૭/૫/૧૯ નારોજ નરોડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
ડી.કે.મારી ચલાવે છે .

આત્િહત્યાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૯૧૧/૧૯

નરોડાઃ દહિેશભાઇ પ્રહલાદભાઇ પારે ખ (ઉ.વ.૪૪) (રહે. પશવદશાન સોસાયટી ગાયત્રી સ્કુલ પાસે
નરોડા) એ અગમ્ય કારણસર િા.૨૭/૫/૧૯ કલાક ૩/૩૦ વાગ્યાના સુમારે ઝેરી ગોળીઓ ખાઈ આત્મહત્યા
કરી હિી. આ અંગે નરોડા પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ હે.કો.શ્રી દહિેશભાઇ સોમાભાઇ
ચલાવે છે .

િેઘાણીનગરઃ શીિલબહેન દકશોરભાઈ પટણી (ઉ.વ.૧૭) (રહે. પટણીનગર કલાપીનગર મેઘાણીનગર) એ
અગમ્ય કારણસર િા.૨૭/૫/૧૯ કલાક ૯/૦૦ વાગ્યાના સુમારે પોિાના ઘરે પંખાના હક
ુ માં સાડી બાંધી
ગળે ફાસો ખાઈ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે મેઘાણીનગર પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ
પો.સ.ઈ.શ્રીએ.એન.પરમાર ચલાવે છે .

દાણીલીિડાઃ પ્રકાશ કાંપિભાઇ પરમાર (ઉ.વ.૩૬) (રહે.સોનલપાકા પવભાગ-૨ દાણીલીમડા ગામ) એ અગમ્ય
કારણસર િા.૨૬/૦૫/૧૯ રાિના ૧૦/૦૦ વાગ્યાના સુમારે પોિાના ઘરે ગળે ફાસો ખાઇ આત્મહત્યા કરી
હિી. આ અંગે દાણીલીમડા પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ હે.કો.શ્રી પ્રધાનજી ખેંગારજી
ચલાવે છે .

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