જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા૦૪/૦૮/૨૦૧૯ રમવવાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૩૧૧/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૪૨ કેસ કરી, ૩૭ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૧૧૫ લીટર દે શી
દારૂ અને ૧૧ બબયર ટીન કબજે કયાા હિા. િેમજ જુગાર ધારા હેઠળ ૦૩ કેસ કરી, ૧૪ વ્યક્તિઓને ઝડપી
રોકડ રૂપપયા ૭,૫૫૦/- અને જુગારના સાધનો કબજે કયાા હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૩૧૨/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૫૮ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી.૯૩ મુજબ ૦૫ વ્યક્તિઓની અને પાસા હેઠળ ૦૨
વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી.

ઘરફોડઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૩૧૩/૧૯

નરોડા : રાજેશભાઇ રામજીભાઇ પ્રજાપપિ (ઉ.વ.૩૪)(રહે.પેરેડાઇઝ પાકા ફ્લેટ નરોડા સ્મશાન ચાર રસ્િા
પાસે નરોડા) એ નરોડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૦૨/૦૮/૨૦૧૯ રાિના ૯/૩૦ થી
િા.૦૩/૦૮/૨૦૧૯ સવારના ૮/૪૫ વાગ્યા દરમ્યાન નરોડા પેરેડાઇઝ પાકા માં બહારની બાજુએ રોડ ઉપર
આવેલ દુકાન નંબર બી/૨ “દે વ સેલ્સ એજન્સી” નામની પોિાની પિંજલી આયુવેદીક દવાની દુકાનનુ ં શટલ
ઉંચુ કરી, અજાણી વ્યક્તિ દુકાનમાં પ્રવેશ કરી, ટેબલનાં ડ્રોવરમાંથી રોકડ રૂપપયા ૪૮,૦૦૦/- િથા ટેબલની
ફાઇલ નીચે મુકેલ રોકડ રૂપપયા ૬૮,૦૦૦/- મળી કુલ રૂપપયા ૧,૧૬,૦૦૦/- ચોરી કરી લઇ ગઇ છે . આ
ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ડી.કે.મોરી ચલાવે છે .

સોનાની ચેઇન ખેંચી તોડી લઇ ગયા :-

સિાચાર યાદી નં.૧૩૧૪/૧૯

નરોડા : મીનાબહેન વા/ઓ રમેશભાઇ પ્રજાપપિ (ઉ.વ.૩૫)(રહે.ગોપાલનગર સોસાયટી પવભાગ-૨
ગોકુળધામ સોસાયટીની બાજુમા નાના ચીલોડા નરોડા) એ નરોડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે
કે િા.૦૩/૦૮/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૨/૧૫ વાગ્યાના સુમારે નરોડા સુિરના કારખાના ત્રણ રસ્િા નજીક રોડ
ઉપર મીનાબહેન રીક્ષામાંથી નીચે ઉિારિા હિા ત્યારે રરક્ષામા બેસેલ ત્રણ અજાણ્યા પુરૂષ (૨૪ થી ૩૫
વષાના આશરાના) ભેગામળી મીનાબહેનના ગળામાંથી સોનાની ચેઇન રકિંમિ રૂપપયા ૩૫,૦૦૦/- ખેંચી િોડી
લઇ નાસી ગયા હિા. આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ડી.કે.મોરી ચલાવે છે .
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ચોરી :-

સિાચાર યાદી નં.૧૩૧૫/૧૯

ખાડીયા : જીજ્ઞાબહેન વા/ઓ જીજ્ઞેશભાઇ શાહ (ઉ.વ.૪૫)(રહે.એલ.આઇ.જી-૧૪ શીવાલય એપાર્ટા મેન્ટ
મુખ્યમંત્રી આવાસ યોજના સફલ-૩ ની બાજુમાં કાંકરીયા રોડ) એ ખાડીયા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ
નોંધાવી છે કે િા.૦૩/૦૮/૨૦૧૯ બપોરના ૩/૦૦ થી ૪/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાનમા મણીનગર રૂટની
બીઆરટીએસ બસમાં ગોિા ચોકડી થી ગોળલીમડા બીઆરટીએસ બસ સ્ટેન્ડ સુધીની મુસાફરી દરમ્યાન કોઇ
અજાણી વ્યક્તિએ ભીડમા જીજ્ઞાબહેનની નજર ચુકવી િેમના ખભે ભરાવેલ લેડીઝ પસાની ચેઇન ખોલી,
પસામાંથી સોનાના પાટલા નંગ-૨ રકિંમિ રૂપપયા ૧,૮૦,૦૦૦/-,સોનાના કડા નંગ-૨ રકિંમિ રૂપપયા
૯૦,૦૦૦/-, સોનાની બંગડી રકિંમિ રૂપપયા ૩૫,૦૦૦/-, મોબાઇલ ફોન રકિંમિ રૂપપયા ૧૧,૫૦૦/- અને રોકડ
રૂપપયા ૬,૦૦૦/- મળી કુલ રૂપપયા ૩,૨૨,૫૦૦/- મિાની ચોરી કરી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી પી.કે.ગોસ્વામી ચલાવે છે .

આત્િહત્યા :-

સિાચાર યાદી નં.૧૩૧૬/૧૯

વટવા : પપ્રિીલત્તા ડો/ઓ રાજુપસિંગ કુશ્વાહ (ઉ.વ.૧૯)(રહે.રકિીકુંજ સોસાયટી અક્ષરધામ સોસાયટી પાસે
બચુભાઇનો કુવો વટવા) એ અગમ્ય કારણસર િા.૦૩/૦૮/૧૯ સવારના ૮/૦૦ વાગ્યાના સુમારે પોિાના
ઘરની છિની એંગલ સાથે દુપટ્ટો બાંધી ગળે ફાસો ખાઇ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે વટવા પોલીસે
અકસ્માિ મોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી જે.વાય.ચૌહાણ ચલાવે છે .

પાલડી : અનીલકુમાર સ/ઓ બાબુભાઇ જોષી (ઉ.વ.૭૬)(રહે.યોગેશ્વરનગર સોસાયટી, પાલડી ભઠ્ઠા બસ
સ્ટોપ સામે પાલડી) એ અગમ્ય કારણસર િા.૨૫/૦૭/૧૯ ના કલાક ૧૧/૦૦ થી ૧૨/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન
પોિાના ઘરે કબાટમાં પડેલ ફીનાઇલ કે મચ્છર મારવાની ઓલઆઉટ પી લેિા, સારવાર માટે િેમને
ડો.જીવરાજ મહેિા હોસ્પીટલ ખાિે દાખલ કયાા હિા. જયાં સારવાર દરમ્યાન િેમનુ ં મ ૃત્યુ પનપજયુ હતુ. આ
અંગે પાલડી પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ હે.કો.શ્રી પ્રદ્યુમનસીંહ જર્ુભા ચલાવે છે .

ગોિતીપરુ : રકરીટભાઇ આલજીભાઇ સોલંકી (રહે.મ્યુ. પસલ્વર સ્ટાફ તવાટસા બીજા માળે ગોમિીપુર) એ
અગમ્ય કારણસર િા.૦૩/૦૮/૧૯ ના કલાક ૧૦/૪૫ વાગ્યા પહેલા કોઇપણ સમયે મ્યુ.પસલ્વર સ્ટાફ તવાટસા
બબલ્ડીંગના ધાબા ઉપર પાઇપ સાથે નાઇલોનની દોરી બાંધી ગળે ફાસો ખાઇ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે
ગોમિીપુર પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ હે.કો.શ્રી રાજેશકુમાર પ્રભુદાસ ચલાવે છે .

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