જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૧૮/૦૩/૨૦૧૯ સોિવાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૪૯૫/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૮૨ કેસ કરી, ૫૦૭ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૫૦૭ લીટર
દે શી દારૂ, ૮૯ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૦૩ બીયરટીન અને ૧ સ્કુટર કબજે કર્ુુ હતુ. િેમજ જુગારધારા હેઠળ
૧૩ કેસ કરી ૫૯ વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૬૫,૧૧૦/- અને જુગારના સાધનો કબજે કયાુ હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૪૯૬/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૨૦૨૮ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૭૬ વ્યક્તિઓની અને પાસા હેઠળ ૦૧
વ્યક્તિની અટકાયિ કરી હિી.

મવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :-

સિાચાર યાદી નં.૪૯૭/૧૯

પાલડી : જીિેંન્દ્ર ભગવાનદાસ ગેહલોિ (ઉ.વ.૪૨)(રહે.સ્પેતરમ ટાવર પોલીસ સ્ટેડીયમની સામે શાહીબાગ)
એ િા.૧૭/૩/૧૯ નારોજ પાલડી પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૨૫/૦૯/૨૦૧૭ થી
િા.૧૭/૦૩/૨૦૧૯ સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન પાલડી ચોરા પાસે, હરીઓમ માકે ટીંગ ફ્સસ્ટ ફલોર,
પવધ્યાયન બબલ્ડીંગ, મ્ર્ુપન સ્કુલ નંબર ૨૧-૨૨ સામે આરોપી (૧) સુનીલભાગચંદ જૈન (ઉ.વ.૫૦)(રહે.
ઈંન્દ્ડસ્રીયલ એરીયા રોડ નં-૫ અનંિપુરા કોટા રાજસ્થાન) િથા િેના મળિીયા માણસે ભેગામળી
જીિેંન્દ્રભાઇને મોટો નફો કરાવવાની લાલચ આપી સસ્િા ભાવે ઘંઉ આપવાના બહાને કુલ રૂપપયા
૨૫,૦૦,૦૦૦/- એડવાન્દ્સ પેટે મેળવી લઇ, વાયદા પ્રમાણે માલ ના રૂપપયા નહી ચુકવી છે િરપપિંડી અને
પવશ્વાસઘાિ કયો છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એચ.એસ.િીવારી ચલાવે છે .

ઘરફોડ ચોરી :-

સિાચાર યાદી નં.૪૯૮/૧૯

સોલા હાઇર્ોટક : હરે શભાઇ ભીખુભાઇ બ્રહ્મભટ્ટ (ઉ.વ.૪૭)(રહે.બાલાજી બંગ્લોઝ, નારાયણ બંગ્લોઝની બાજુમાં,
સોલા) એ સોલા હાઇકોટુ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૧૬/૦૩/૨૦૧૯ ના સાંજના ૭/૩૦
થી િા.૧૭/૦૩/૨૦૧૯ સવારના ૮/૩૦ સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન થલિેજ ગુલાબ ટાવરની બાજુમાં
સોમેશ્વર પાકુ ખાિે આવેલ પોિાની બહેનના મકાનની બારીની ગ્રીલ િોડી, અજાણી વ્યક્તિ ઘરમાં પ્રવેશ
કરી, કબાટમાંથી કુલ રૂપપયા ૫,૦૦,૦૦૦/-મિાની ચોરી કરી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી
ડી.એચ.ગઢવી ચલાવે છે .
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રાિોલ : રણજીિકુમાર રાજેન્દ્રપ્રસાદ કુશ્વાહ (ઉ.વ.૩૮)(રહે.કેવડાવાળી ચાલી પવભાગ-૨ રે વાભાઈ એસ્ટેટ
સીટીએમ) એ િા.૧૭/૩/૧૯ નારોજ રામોલ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૧૫/૦૩/૧૯
સાંજના ૪/૦૦ થી ૬/૦૦ વાગ્યા સુધીમા કોઇપણ સમયે પોિાના ઘરમાં અજાણી વ્યક્તિ પ્રવેશ કરી, ઘરમાંથી
સોના-ચાંદીના દાગીના અને રોકડ રૂપપયા ૧૩,૦૦૦/- મળી કુલ રૂપપયા ૫૫,૫૦૦/- મિાની ચોરી કરી લઇ
ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી વી.બી.વાઘેલા ચલાવે છે .

મનર્ોલ : અનીલગીરી માલવગીરી ગોસ્વામી (રહે. વેલજીભાઇ ની ચાલી, લીલાનાગ્ર સ્મશાન પાસે, પનકોલ)
એ પનકોલ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૧૬/૦૩/૧૯ રાિના ૧૧/૩૦ થી િા.૧૭/૩/૧૯
સવારના ૬/૦૦ સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન પોિાના ઘરના દરવાજાનો નકુચો િોડી, અજાણી વ્યક્તિ
ઘરમાં પ્રવેશ કરી, ઘરમાંથી સોના-ચાંદીના દાગીના અને રોકડ રૂપપયા મળી કુલ રૂપપયા ૭૧,૨૬૦/- મિાની
ચોરી કરી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી પી.જે.ખાંટ ચલાવે છે .

ુ ખેંચી તોડી લઇ ગયા :સોનાન ંુ િંગળસત્ર

સિાચાર યાદી નં.૪૯૯/૧૯

િાધવપરુ ા : વર્ાુબહેન વા/ઓ શૈલેર્ભાઇ પારે ખ (ઉ.વ.૫૧)(રહે.રે લ્વે તવાટસુ મરાસી મંદીરની બાજુમાં
મણીનગર) એ માધવપુરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૧૭/૩/૧૯ રાિના ૯/૩૦
ુ ા સકુ લ પાસે રોડ પરથી પપિ સાથે મોટર સાઇકલ પાછળ બેસી પસાર થઇ રહ્યા
વાગ્યાના સુમારે માધુપર
હિા દરમ્યાન એક મોટર સાઇકલ ઉપર આવેલ બે પુરૂર્ (૨૦ થી ૨૫ વર્ુના આશરાના) વર્ાુબહેનના
ગળામાંથી સોનાનુ ં મંગળસુત્ર કકિંમિ રૂપપયા ૫૦,૦૦૦/- મિાનુ ં ખેંચી િોડી લઇ ગયા છે . આ ગુનાની િપાસ
પો.સ.ઈ.શ્રી જે.ડી.બારોટ ચલાવે છે .

સરદારનગર : કાંિાબહેન વા/ઓ શીિલદાસ પવરવાની (ઉ.વ.૬૨)(રહે.”બી” વોડુ કુબેરનગર સરદારનગર)
િા.૧૬/૦૩/૨૦૧૯ રાિના ૮/૩૦ વાગ્યાના સુમારે પોિાના ઘર નજીકથી પસાર થઇ રહ્યા હિા દરમ્યાન
એક મોટર સાઇકલ ઉપર આવેલ બે પુરૂર્ કાંિાબહેનના ગળામાંથી સોનાની ચેઇન કકિંમિ રૂપપયા ૧૪,૦૦૦/મિા ની ખેંચી િોડી લઇ નાસી ગયા હિા. આ અંગેની ફરીયાદ કાંિાબહેન પવરવાની એ સરદારનગર પોલીસ
સ્ટેશન ખાિે નોંધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.ઈ.શ્રી જે.ડી.બારોટ ચલાવે છે .

ચોરી :-

સિાચાર યાદી નં.૫૦૦/૧૯

વસ્ત્રાપરુ : હરગુન ચેલારામ આઇલાણી (ઉ.વ.૭૧)(રહે.રજનીગંધા બંગલોઝ સંિ કબીર સ્કૂલની સામે,
થલિેજ) િા.૧૬/૦૩/૨૦૧૯ રાિના ૧૦/૧૫ થી ૧૦/૨૦ દરમ્યાન સુભાર્ચોક હનુમાન મંકદરની બાજુમાં,
પવશ્રુિ ફ્સલેટની સામે રોડ ઉપર પાકુ કરે લ હરગુનભાઇની સ્કુટરની સીટ ની ડીકીમાં મુકેલ દુકાનના વકરાના
રોકડ રૂપપયા ૪૦,૦૦૦/- િથા ચેકબુકો કોઇ અજાણી વ્યક્તિ ડેકીમાંથી ચોરી કરી લઇ ગઇ છે . આ અંગે
હરગુન આઇલાણીએ વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ મ.સ.ઇ.શ્રી
ભાવનાબેન વીરાભાઇ ચલાવે છે
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વાહન અર્સ્િાતિાં મ ૃત્યુ :-

સિાચાર યાદી નં.૫૦૧/૧૯

“જે” ટ્રાફીર્ પોલીસ સ્ટેશન : મુરલીધર નથુમલ લછવાણી (ઉ.વ.૬૨)(રહે.મહેશ્વરી સોસાયટી, પનમુલ
સોસાયટી, મણીનગર) એ “જે” રાફીક પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૧૮/૦૩/૨૦૧૯
સવારના ૯/૨૦ વાગ્યાના સુમારે અમેજ સ્કુલ સામે, યામાહા શો-રૂમ ની આગળ સપવિસ રોડ ઉપરથી પોિાનો
પુત્ર કહિેશભાઇ લછવાણી (ઉ.વ.૨૭) પોિાની મોટર સાયકલ ચલાવી પસાર થઇ રહ્યો હિો દરમ્યાન એક
ડમ્પર ગાડી નંબર જીજે.૦૧.ડી.ટી.૮૦૮૭ ના ચાલકે પોિાના કબજાનુ ં ડમ્પર પુરઝડપે અને ગફલિભરી રીિે
ચલાવી લાવી કહિેશભાઇના મોટર સાયકલ ને ટક્કર મારિા, કહિેશભાઇને શરીરે ગંભીર ઇજાઓ થિા િેન ુ ં
ઘટના સ્થળે મ ૃત્ર્ુ પનપજર્ુ હતુ. આ ગુનાની િપાસ મ.પો.કપમ.શ્રી “ડ” રાફીક નાઓ ચલાવે છે .

આત્િહત્યાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૫૦૨/૧૯

સાબરિતી : કદનેશભાઈ રામાભાઈ સોલંકી (ઉ.વ.૪૯)(રહે.કે.બી.રોયલ અલ્ટેઝા સત્યમેવ હોસ્પીટલની
પાછળ ચાંદખેડા)એ કોઇ અગમ્ય કારણસર િા.૧૪/૦૩/૨૦૧૯ સવારના ૧૦/૩૦ વાગ્યાના સુમારે દે વ
રે સીડંન્દ્સી સામે આવેલ બાવળની ઝાડીઓમાં ઝેરી દવા પી લેિા, સારવાર અથે િેમને સોલા પસવીલ
હોસ્પીટલ ખાિે દાખલ કયાુ હિા. જયાં સારવાર દરમ્યાન િા.૧૭/૦૩/૧૯ ના કલાક ૧૦/૦૦ વાગ્યે ફરજ
ઉપરના ડોતટર.શ્રીએ િેમને મ ૃિ જાહેર કયાુ હિા. આ અંગે સાબરમિી પોલીસે અકસ્માિ મોિ દાખલ કરી
આ અંગેની િપાસ હે.કો.શ્રી અતુલભાઇ કાંિીભાઇ ચલાવે છે .

િેઘાણીનગર : પ્રપવણ કેશવરાવ પનકમ(મરાઠી) (ઉ.વ.૩૬)(રહે.અરવીંદનગર સોસાયટી, કાગો ની સામે
ભાગુવ રોડ મેઘાણીનગર) એ અગમ્ય કારણસર િા.૧૭/૩/૨૦૧૯ સાંજના ૭/૦૦ વાગ્યા પહેલા કોઇપણ
સમયે પોિાના ઘરે છિ ની લોખંડની પાઇપ સાથે ચાદર બાંધી ગળે ફાંસો ખાઇ આત્મહત્યા કરી હિી. આ
અંગે મેઘાણીનગર પોલીસે અકસ્માિ મોિ દાખલ કરી આ અંગેની િપાસ હે.કો.શ્રી નવનીિકુમાર હસમુખલાલ
ચલાવે છે .

કષ્ૃ ણનગર : પવશાલ નટવરલાલ ડબગર (ઉ.વ.૨૫) (રહે.સૈજપુર બોઘા શરીફખાન પઠાણની ચાલી)એ કોઇ
અગમ્ય કારણસર િા.૧૭/૦૩/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૦/૦૦ વાગ્યા પહેલા કોઇપણ સમયે પોિાના ઘરે ઉપર
ના માળે પોિાના શટુ માં આગ લગાડિા, શરીરે ગંભીર રીિે દાઝી જિાં, સારવાર અથે િેમને પસવીલ
હોસ્પીટલ ખાિે દાખલ કયાુ હિા. જયાં સારવાર દરમ્યાન િેમનુ ં મ ૃત્ર્ુ પનપજર્ુ હતુ. આ અંગે કૃષ્ણનગર
પોલીસે અકસ્માિ મોિ દાખલ કરી આ અંગેની િપાસ મ.સ.ઇ.શ્રી પવશાલપસિંહ બાલુપસિંહ ચલાવે છે .

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