જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૧૧/૦૩/૨૦૧૯ સોિવાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૪૫૩/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૪૮ કેસ કરી, ૫૩ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૪૪૬ લીટર
દે શી દારૂ, ૬૮ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ અને ૧ રરક્ષા કબજે કરી હિી. િેમજ જુગાર ધારા હેઠળ ૧૨ કેસ કરી
૫૨ વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૮૫,૬૬૦/- અને જુગારના સાધનો કબજે કયાા હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૪૫૪/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૧૮ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૫ વ્યક્તિઓની અને પાસા હેઠળ ૧
વ્યક્તિની અટકાયિ કરી હિી.

મવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :-

સિાચાર યાદી નં.૪૫૫/૧૯

વસ્ત્રાપરુ ઃ કુલદીપભાઇ વ્ુદાવનભાઇ
ં
પટણી (રહે.પનમાળ શાંપિ ટાવર પ્રેમચંદનગર રોડ જજીસ બંગ્લા પાસે
વસ્ત્રાપુર) એ િા.૧૦/૦૩/૧૯ નારોજ વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે માહે
ઓતટોમ્બર/૨૦૦૯ થી આજદીન સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન આરોપી (૧) રામચન્દ્ર રાજારામ માને
(૨) લક્ષ્મણરાવ રાજારામ માને (૩) રવી લક્ષ્મણરાવ માને (૪) પવકાસ રામચંર માને અને (૫) પવનાયક
રામચંર (િમામ રહે. રિનપોળ ,મરચીપોળમા કેવીપી.બેન્દ્ગલ્સના નામની સોના ચાંદીની બંગડીઓની
દુકાન િથા રિનપોળ ગોપનાથ ગોલ્ડ રીફાઈનરી નામની દુકાન ખાિે) એ ભેગા મળી કુલરદપભાઇને
પવશ્વાસમાં લઇ, શુધ્ધ સોનુ ૧૫૦ િોલા રકમિ રૂપપયા ૨૫,૦૦,૦૦૦/- અને સોનાના ઘરે ણાની મજુરીના
રૂપપયા ૪,૦૦,૦૦૦/- મળી કુલ રૂપપયા ૨૯,૦૦,૦૦૦/- છે િરપીડી અને પવશ્વાસઘાિ કયો છે . આ ગુનાની
િપાસ પો..સ.ઈ.શ્રી ડી.જી.રબારી ચલાવે છે .

ઘરફોડઃ-

સિાચાર યાદી નં.૪૫૬/૧૯

વાડજઃ પપયુષભાઇ મનહરભાઇ શાહ (રહે.નાલંદા સોસાયટી નારણપુરા રે લ્વે ક્રોસીંગ પાસે જુના વાડજ)
એ િા.૧૦/૦૩/૧૯ નારોજ વાડજ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૧૩/૦૧/૧૯ કલાક
૬/૦૦ થી િા.૧૫/૦૧/૧૯ રાિના ૧૦/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના ઘરની બારીની ગ્રીલ િોડી અજાણી
વ્યક્તિ ઘરમાં પ્રવેશ કરી, સોનાના દાગીના,ડી.વી.આર અને રોકડ રૂપપયા મળી કુલ રૂપપયા ૮૦,૦૦૦/મિાની ચોરી કરી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એ.એસ.ચૌધરી ચલાવે છે .
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નારોલઃ ઉમેશભાઇ ગુરૂમુખદાસ પોપટાણી (રહે.સમો રે સીડેન્દ્સી દે વ માણેકની બાજુમાં વટવા કેનાલ રોડ
નારોલ) એ િા.૧૦/૦૩/૧૯ નારોજ નારોલ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૦૮/૩/૧૯
ના રોજ સાજના ૪/૩૦ થી િા.૧૦/૩/૧૯ સવારના ૯/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના મકાનના દરવાજાનુ ં
િાળુ અને નકુચો િોડી અજાણી વ્યક્તિ ઘરમાં પ્રવેશ કરી સોના-ચાંદીના દાગીના મળી કુલ રૂપપયા
૧,૦૭,૫૦૦/- મિાની ચોરી કરી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી આર.એ.જાદવ ચલાવે છે .

ચોરી :-

સિાચાર યાદી નં.૪૫૭/૧૯

સોલા હાઇર્ોટક ઃ પવષ્ણુભાઇ ભવરલાલ સોની (રહે.આદીનાથ જૈન પાથા પવશ્રામનગર પાછળ ઘાટલોડીયા)
એ િા.૧૦/૦૩/૧૯ નારોજ સોલા હાઇકોટા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૦૮/૦૩/૧૯
સવારના ૦૭/૦૦ થી ૦૯/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન સુરધારા સકા લ પાસે આવેલ આપવષ્કાર બંગ્લોઝ નંબર૦૧ ખાિે કારીગર િરીકે કામ કરિા પવષ્ણુભાઇ સોનીના સંબધ
ં ી આરોપી અનીલ મહાદે વભાઇ સોનીએ
આપવષ્કાર બંગ્લોઝ ખાિેથી સોનાના દાગીના અને સોનાની અન્દ્ય ચીજ-વસ્તુઓ મળી કુલ રૂપપયા
૧૯,૪૩,૦૦૦/- મિાની ચોરી કરી લઇ ગયો છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એમ.જે.હણ
ુ ચલાવે છે .

એરપોટક ઃ યોગેશ નરેં રભાઇ પટેલ (રહે.પરમદાન સોસાયટી ૨૦૦ ફુટ એસ.પી.રીંગ રોડ જકશન
ં
ઇશ્કોન
પ્લેટી નામની બાજુમા બોપલ) એ િા.૧૦/૦૩/૧૯ નારોજ એરપોટા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી
છે કે િા.૦૫/૦૨/૧૯ કલાક ૭/૪૫ થી ૧૧/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન ગો-એર ની બેગમાં આઠેક જોડી કપડા
અને મેકઅપનો સામાન મળી કુલ રકમિ રૂપપયા ૯૦,૦૦૦/- અમદાવાદ એરપોટા ખાિેથી અજાણી વ્યક્તિ
ચોરી કરી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી જે.એન.બોડાિ ચલાવે છે .

ઈસનપરુ ઃ કુલદીપભાઇ ડાહ્યાભાઇ ભાડીયા (રહે.ભગવાનનગર સોસાયટી ગોપવિંદવાડી ઇસનપુર) એ
િા.૧૦/૦૩/૧૯ નારોજ ઇસનપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૨૬/૦૨/૧૯ રાિના
૮/૪૫ થી ૯/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન ગીિા મંરદર બસ સ્ટેન્દ્ડ થી શાહઆલમ સુધીની શટલ ઓટોરરક્ષાની
મુસાફરી દરમ્યાન ઓટોરરક્ષામાં બેઠેલ બે પુરૂષોએ રરક્ષા ચાલકની મદદગારીથી કુલદીપભાઇની નજર
ચુકવી થેલામાંથી સોનાની બુટ્ટી સાથેનો સેટ રકમિ રૂપપયા ૭૫,૦૦૦/- ચોરી કરી લીધી હિી. આ ગુનાની
િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી વાય.જી.માથુકીયા ચલાવે છે .

આત્િહત્યાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૪૫૮/૧૯

ગોિતીપરુ ઃ કનુભાઇ ગોંપવદભાઇ પટેલ (ઉ.વ.૬૦) (રહે.દરજીની ખડકી ગોમિીપુર) એ અગમ્ય કારણસર
િા.૧૦/૩/૧૯ સવારના ૮/૪૫ વાગ્યાના સુમારે રાજપુર ટોલનાકા પાસે આવેલ પ્રકાશ ડેકોરે શન નામની
દુકાન નજીક ઝેરી દવા પી લીધી હિી. સારવાર માટે િેમને એલ.જી.હોસ્પીટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા
હિા. જયાં સારવાર દરમ્યાન િેમનુ ં મ ૃત્યુ પનપજયુ ં હતુ. આ અંગે ગોમિીપુર પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી
આ અંગેની િપાસ મ.સ.ઇ.શ્રી મનોજભાઇ છગનભાઇ ચલાવે છે .
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ઓઢવઃ ભુપેંરપસિંહ અજુ ાનપસિંહ સોઢા (રહે. ગોકુલનગર સુરજબાગ સોસાયટીની બાજુમાં આરદનાથનગર
ઓઢવ) એ અગમ્ય કારણસર િા.૧૦/૩/૧૯ સાજના ૫/૫૦ વાગ્યાના સુમારે પોિાના ઘરે છિમાં
લોખંડની પાઈપ સાથે સાડી બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે ઓઢવ પોલીસે અકસ્માિ
મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ મ.સ.ઇ.શ્રી મુકેશપસિંહ જગરૂપપસિંહ ચલાવે છે .

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