જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટેલીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૦૨/૦૯/૨૦૧૯ સોિવાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૪૭૨/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૮૦ કેસ કરી, ૭૫ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૧૭૨ લીટર દે શી
દારૂ, ૧૭ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ અને ૯૫ તવાટટ ર ઇંગ્લીશ દારૂ કબજે કયો હિો. િેમજ જુ ગાર ધારા હેઠળ ૬ કે સ
કરી ૩૮ વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૭૬,૧૧૦/- અને જુ ગારના સાધનો કબજે કયાટ હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૪૭૩/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુ લ
૬૯ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી.૯૩ મુજબ ૧ વ્યક્તિની અટકાયિ કરી હિી.

ઘરફોડઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૪૭૪/૧૯

શાહપરુ ઃ મહમદ ઓવેશ સ/ઓ મોઇનુદ્દીન શેખ (રહે.ડોડીયાવાડ મસ્જીદની ગલીમા શાહપુર અડ્ડા શાહપુર)
એ િા.૦૧/૦૯/૧૯ નારોજ શાહપુર પોલીસ સ્જટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૩૦/૦૮/૧૯ બપોરના
૧/૪૫ થી ૨/૧૫ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના મકાનનો દરવાજો ખોલી અજાણી વ્યક્તિ ઘરમાં પ્રવેશ કરી
મોબાઈલ ફોન, સોનાનુ બ્રેસલેટ અને રોકડ રૂપપયા મળી કુ લ રૂપપયા ૪૧,૦૦૦/- મિાની ચોરી કરી લઈ ગઈ
છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી એ.ઓ.પિવરી ચલાવે છે .

ચોરીઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૪૭૫/૧૯

ુ ગરઃ પપ્રયાબહેન વા/ઓ રાજાભાઈ મુદલીયાર (રહે. ગુજરાિ હાઉસીંગ બોડટ ગાયત્રી મંદદર પાછળ
બાપન
બાપુનગર) એ િા.૦૧/૦૯/૧૯ નારોજ બાપુનગર પોલીસ સ્જટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે
િા.૨૨/૦૮/૧૯ બપોરના ૧/૦૦ વાગ્યાના સુમારે બાપુનગર ગાયત્રી મંદદર સામેથી અીિ મીલ સકટ લ
કોમ્પલેક્ષ પવજયસેલ્સ ઈન્ડડયા સુધીની શટલ ઓટોદરક્ષાની મુસાફરી દરમ્યાન દરક્ષા ચાલકની મદદગારીથી
દરક્ષામાં બેઠેલ એક સ્ત્રી અને બે પુરૂષોએ પપ્રયાબહેનની નજર ચુકવી પપ્રયાબહેનના ગળામાંથી સોનાનુ
મંગળસુત્ર પેડલ સાથે દકમિ રૂપપયા ૧,૯૨,૫૦૦/- ચોરી કરી લીધી હિી. આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
એમ.એમ.ગઢવી ચલાવે છે .

િણીનગરઃ પવનોદભાઇ લક્ષ્મણદાસ સંગિાણી (રહે.ડયુ ગુડલક સોસાયટી દક્ષીણી સોસાયટી મણીનગર) એ
િા.૦૧/૦૯/૧૯ નારોજ મણીનગર પોલીસ સ્જટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૨૬/૦૮/૧૯ સાજના
૫/૩૦ થી ૫/૪૫ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના ખુલ્લા ઘરમાંથી સોનાના દાગીના અને રોકડ રૂપપયા ૧૪,૦૦૦/મળી કુ લ રૂપપયા ૧,૦૦,૯૦૦/- અજાણી વ્યક્તિ ચોરી કરી લઇ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
વી.એન.પરમાર ચલાવે છે .
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પહેલા િાળે થી પડી જતા મ ૃત્ુઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૪૭૬/૧૯

ખોખરાઃ ગીરીશભાઈ સુરેશભાઈ બરમન (ઉ.વ.૪૨) (રહે. રામીભાઈની ચાલી રાધાદકશન સોસાયટી હાટકેશ્વર
ખોખરા) િા.૦૧/૦૯/૧૯ સવારના ૯/૩૦ વાગ્યાના સુમારે હાટકેશ્વર ભાવનાનગર ખાિે કડીયાકામ કરિા
હિા ત્યારે પાલખ તુટી જિા પહેલા માળે થી નીચે પડિા ગંભીર ઈજા થિા સારવાર માટે સીવીલ હોસ્જપીટલ
લઈ જિા સારવાર દરમ્યાન બપોરના ૨/૩૦ વાગે િેમનુ ં મ ૃત્યુ પનપજયુ ં હતુ. આ અંગે ખોખરા પોલીસે
અકસ્જમાિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી આર.પી.મકવાણા ચલાવે છે .

આતિહતયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૪૭૭/૧૯

વટવાઃ લક્ષ્મીબહેન ઉફે નયના ડો/ઓ ગણેશભાઇ પ્રજાપપિ (ઉ.વ.૧૬) (રહે. પશવપાકટ સોસાયટી પુપનિનગર
ઘોડાસર વટવા) એ અગમ્ય કારણસર િા.૦૧/૦૯/૧૯ બપોરના ૧/૪૫ વાગ્યાના સુમારે પોિાના ઘરે
છિના હુકમાં દુ પટ્ટો બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે વટવા પોલીસે અકસ્જમાિ મોિ
નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી પી.એમ.દે સાઇ ચલાવે છે .

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