જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
ુ વાર
તા.૨૩/૦૮/૨૦૧૯ શક્ર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૪૨૦/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૫૭ કેસ કરી, ૫૨ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૧૭૩ લીટર દે શી
દારૂ, ૯૪ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૪ બબયર ટીન, ૧ કાર અને ૨ સ્કૂટર કબજે કયાા હિા. િેમજ જુગાર ધારા હેઠળ
૧૫ કેસ કરી, ૧૪૮ વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૫,૯૦,૨૧૦/- અને જુગારના સાધનો કબજે કયાા હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૪૨૧/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૨૦ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી.૯૩ મુજબ ૫ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી.

ચોરી :-

સિાચાર યાદી નં.૧૪૨૨/૧૯

શહેરર્ોટડાઃ પુષ્પાબહેન વા/ઓ પુનમભાઇ પટણી (ઉ.વ.૨૮) (રહે.જજ સાહેબની ચાલી, ન્યુ મહાદે વનગર
સોસાયટી સામે, શારદાબેન હોસ્પીટલ પાછળ સરસપુર) િા.૨૧/૦૮/૧૯ સાજના ૫/૪૫ વાગ્યાના સુમારે
ચામુડાબ્રીજ થી શટલ ઓટોરરક્ષામાં બેસી પસાર થઈ રહ્યા હિા ત્યારે રીક્ષામાં બેઠેલ ત્રણ પુરૂષોએ રરક્ષામાં
બેસિા ફાવતુ નથી આ બહેનને ઉિારી દો િેમ કહેિા રીક્ષા ચાલકે પુષ્પાબહેનને પનમાણપુરા ચાર રસ્િા િરફ
બ્રીજ ઊિરિા રીક્ષા ઉભી રાખી ઉિારી દીધા હિા. દરમ્યાન પુષ્પાબહેનને શંકા જિા પાસેન ુ પસા ચેક કરિા
પસામાંથી સોનાની કાનની કડી નંગ-૨ રકમિ રૂપપયા ૫૦૦૦/- અને રોકડ રૂપપયા ૧૫,૮૦૦/- પસામાંથી ચોરી
થયેલાનુ જણાઈ આવિા આ અંગેની ફરીયાદ પુષ્પાબહેને શહેરકોટડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ
ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી વી.પી.ચોધરી ચલાવે છે .

િેઘાણીનગરઃ સાવીત્રીબહેન વા/ઓ કીશનચંદ સોની (સીંધી) (ઉ.વ.૭૩) (રહે. સીંધી કોલોની સરદારનગર)
એ મેઘાણીનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૨૨/૦૮/૧૯ બપોરના ૧૨/૩૦ થી ૧/૦૦
વાગ્યા દરમ્યાન પસવીલ હોક્સ્પટલથી મેઘાણીનગર મેંટલ બારી પાસે આવેલ મીના જ્વેલસા સુધીના રસ્િામા
શટલ ઓટોરરક્ષાની મુસાફરી દરમ્યાન રરક્ષા ચાલકની મદદગારીથી રરક્ષામાં બેઠેલ સ્ત્રી-પુરૂષે સાવીત્રીબહેનની
નજર ચુકવી જમણા હાથમા પહેરેલ એક સોનાની બંગડી રકમિ રૂપપયા ૮૦,૦૦૦/- ચોરી કરી લીધી હિી.
આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી આર.ડી.જાડેજા ચલાવે છે .
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સોનાનો દોરો ખેચી તોડી લઈ ગયોઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૪૨૩/૧૯

િાધવપરુ ાઃ કોકીલાબહેન વા/ઓ અચલપસિંહ રાઠોડ (ઉ.વ.૫૬) (રહે.મનસુખપુરાની ચાલી,દરીયાપુર
દરવાજા બહાર) એ માધવપુરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૨૨/૦૮/૧૯ બપોરના ૨/૩૦
વાગ્યાના સુમારે અજાણ્યો પુરૂષ પાણી પીવાના બહાનુ કરી કોકીલાબહેનના ઘરની બહાર આવી પાણી માંગિા,
કોકીલાબહેન પાણી આપિા હિા ત્યારે કોકીલાબહેનના ગળામાંથી સોનાનો દોરો પેડલ સાથે રકમિ રૂપપયા
૬૦,૦૦૦/- ખેચી િોડી લઈ નાસી ગયો હિો. આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી જે.ડી.બારોટ ચલાવે છે .

વાહન ચોરી :-

સિાચાર યાદી નં.૧૪૨૪/૧૯

ુ ગરઃ સીિારામ સ/ઓ દુગાાભાઇ કીર (રહે ગુજરાિ હાઉસીંગ બોડા ભક્તિનગર હાઉપસિંગ ભતિેશ્વર
બાપન
મહાદે વ પાછળ બાપુનગર) એ િા.૨૧/૦૮/૧૯ રાિના ૧૧/૦૦ વાગે રહેણાંક નજીક સ્કોપપિયો કાર નંબર
આરજે ૦૧ યુએ ૪૪૪૫ રકમિ રૂપપયા ૨,૦૦,૦૦૦/- પાકા કરી હિી. જેની ચોરી િા.૨૨/૦૮/૧૯ સવારના
૬/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન થઈ હિી. આ અંગેની ફરીયાદ સીિારામ કીર એ બાપુનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે
નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એસ.આર.રાઠોડ ચલાવે છે .

આત્િહત્યાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૪૨૫/૧૯

એલીસબ્રીજઃ લલીિભાઈ સ/ઓફ માવજીભાઈ પરમાર (ઉ.વ.૩૫) (રહે. મહેનિપુરાના છાપરાં આંબાવાડી
એલીસબ્રીજ) એ અગમ્ય કારણસર િા.૨૨/૦૮/૧૯ બપોરના ૧/૧૦ વાગ્યાના સુમારે પોિાના ઘરે પંખાના
હક
ુ માં દોરી બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે એલીસબ્રીજ પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી
આ અંગેની િપાસ મ.સ.ઈ.શ્રી હીરાભાઈ મુળજીભાઈ ચલાવે છે .

કૃષ્ણનગરઃ રાકેશભાઇ રમણભાઇ વાઘેલા (ઉ.વ.૪૦) (રહે.ગંગાનગર ઠક્કરનગર) એ અગમ્ય કારણસર
િા.૨૦/૦૮/૧૯ બપોરના ૨/૩૦ વાગ્યાના સુમારે પોિાના ઘરે ઝેરી દવા પી લીધી હિી. સારવાર માટે
િેમને એલ.આર.હોસ્પીટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હિા. જયાં સારવાર દરમ્યાન િા.૨૨/૦૮/૧૯ કલાક
૨/૦૦ વાગે િેમનુ ં મ ૃત્યુ પનપજયુ ં હતુ. આ અંગે કૃષ્ણનગર પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ
હે.કો.શ્રી કેશવભાઈ બબાભાઈ ચલાવે છે .

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