જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા૧૫/૦૭/૨૦૧૯ સોિવાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૧૮૪/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૬૯ કેસ કરી, ૫૫ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૫૫૬ લીટર દે શી
દારૂ, ૧૩૯ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૧ સ્કુટર અને ૧ છોટા હાથી ગાડી કબજે કરી હિી. જુગાર ધારા હેઠળ ૭ કેસ
કરી, ૪૦ વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૬૦,૨૭૭/- અને જુગારના સાધનો કબજે કયાા હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૧૮૫/૧૯

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

સોનાની ચેઈન ખેચી તોડી લઈ ગયા :-

સિાચાર યાદી નં.૧૧૮૬/૧૯

આનંદનગરઃ અતુલભાઇ મોિીભાઇ ચૌધરી (ઉ.વ.૫૪) (રહે. નંદન એપાટા મેન્ટ,રપવ રશ્મી સોસાયટીની
ગલીમા,રામદે વનગર ચાર રસ્િા પાસે, સેટેલાઇટ) એ િા.૧૪/૭/૧૯ નારોજ આનંદનગર પોલીસ સ્ટેશન
ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે અતુલભાઈ ચૌધરીના પત્ની િા.૧૨/૭/૧૯ રાિના ૯/૦૦ વાગ્યાના સુમારે
શેલ્બી હોસ્પીટલની પાછળ ગલીમા ઇશાન-૨ આગળથી એતટીવા ચલાવી પસાર થઈ રહ્યા હિા ત્યારે એક
મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે પુરૂષ અતુલભાઈ ચૌધરીના પત્નીના ગળામાંથી સોનાની ચેઈન કકમિ રૂપપયા
૭૦,૦૦૦/- ખેચી િોડી ઝુટવી લઈ નાસી ગયા હિા. આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી કે.બી.મીર ચલાવે છે .

વાહન ચોરી :-

સિાચાર યાદી નં.૧૧૮૭/૧૯

સોલા હાઈર્ોટક ઃ ભાનુપ્રસાદ પુરુસોત્તમદાસ પમસ્ત્રી (રહે. ગુલાબપાકા ગુલાબ ટાવરની બાજુમાં, થલિેજ) એ
િા.૯/૭/૧૯ બપોરના ૧૨/૩૦ વાગે હોમ ટાઉન સામે આવેલ ભાઇકાકાનગર જવાના ખાંચા પાસે પોિાની
હ્યુન્ડાઇ કંપનીની આઇ ૨૦ ઇલાઇટ સ્પોટ્સ કાર નંબર જીજે ૦૧ આરએસ ૫૮૨૧ કકમિ રૂપપયા ૫,૭૦,૦૦૦/પાકા કરી હિી. જેની ચોરી બપોરના ૩/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન થઈ હિી. આ અંગેની ફરીયાદ ભાનુપ્રસાદ
પમસ્ત્રીએ સોલા હાઈકોટા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે .આ ગુનાની િપાસ પોસઇ.શ્રી એમ.જે.હણ
ુ ચલાવે છે .
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વીજ ર્રં ટ લાગતા મત્ૃ ય ુ :-

સિાચાર યાદી નં.૧૧૮૮/૧૯

સેટેલાઇટઃ વકારભાઇ અપુભાઇ શેખ (ઉ.વ.૨૪)(રહે.સંકલલિનગર જુહાપુરા વેજલપુર) િા.૧૩/૦૭/૧૯
સાજના ૭/૪૫ વાગ્યાના સુમારે રામદે વનગર ખાિે ઇલેતરીક ડી.પી.નુ કામ કરિા હિા દરમ્યાન વીજ કરં ટ
લાગિા, સારવાર અથે િેમને સોલા પસપવલ હોક્સ્પટલ ખાિે દાખલ કયાા હિા. જયાં સારવાર દરમ્યાન
િા.૧૪/૭/૧૯ રાિના ૮/૨૫ વાગે િેમનુ ં મ ૃત્યુ પનપજયુ હતુ. આ અંગે સેટેલાઇટ પોલીસે અકસ્માિ મોિ
નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એમ.એસ.મહેશ્વરી ચલાવે છે .

ત્રીજા િાળે થી પડી જતાં મ ૃત્યુ :-

સિાચાર યાદી નં.૧૧૮૯/૧૯

ર્ાગડાપીઠઃ તુલસી ડો/ઓ પવશ્વભરદયાલ ગુપ્િા (ઉ.વ.૧૬)(રહે.પાકા એવન્યુ ફલેટ, ચચા પાસે પંકડિ નહેરૂ
સ્કુલ પાસે બહેરામપુરા) િા.૧૩/૦૭/૧૯ કલાક ૬/૩૦ વાગ્યાના સુમારે પોિાના ઘરે ત્રીજા માળે ફ્લેટની
બાલ્કનીમાંથી ખાટલા ઉપર ઉભા રહી કપડા લેવા જિા, ખાટલો ખસી જિા નીચે પડી જિા ગંભીર ઇજાઓ
થિા, સારવાર અથે િેમને જીવરાજ મહેિા હોક્સ્પટલ ખાિે દાખલ કયાા હિા. જયાં સારવાર દરમ્યાન િેમનુ ં
મ ૃત્યુ પનપજયુ હતુ. આ અંગે કાગડાપીઠ પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
કે.જી.ચૌધરી ચલાવે છે .

આત્િહત્યાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૧૯૦/૧૯

શહેરર્ોટડાઃ હરીશભાઇ ડાયાભાઇ સોલંકી (ઉ.વ.૨૯)(રહે, ટેકરાવાળી ચાલી અરપવિંદ મીલ સામે, નરોડા) એ
અગમ્ય કારણસર િા.૧૪/૦૭/૧૯ બપોરના ૧/૦૦ વાગ્યાના સુમારે પોિાના ઘરે છિના લાકડાની વળી
સાથે ચાદર બાંધી ગળે ફાસો ખાઇ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે શહેરકોટડા પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી
આ અંગેની િપાસ મ.સ.ઇ.શ્રી ઇશ્વરભાઇ સોમાભાઇ ચલાવે છે .

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

2

