જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૦૯/૦૪/૨૦૧૯ િંગળવાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૬૨૬/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૬૫ કેસ કરી, ૬૨ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૫૬૪ લીટર દે શી
દારૂ, ૯૯ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૦૧ સ્કુટર અને ૧ ઓટટરીક્ષા કબજે કરી હિી. િેમજ જુગાર ધારા હેઠળ ૦૬
કેસ કરી ૨૦ વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૪૮,૭૪૦/- અને જુગારના સાધનો કબજે કયાા હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૬૨૭/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ
કુલ ૮૮૯ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૫૨ વ્યક્તિઓની અને પાસા હેઠળ ૦૫
વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી.

છે તરપીંડીની ફરીયાદઃ-

સિાચાર યાદી નં.૬૨૮/૧૯

ુ રુ : પ્રપિકભાઇ બાબુભાઇ શાહ (રહે.મલ્હાર બંગ્લોઝ, આનંદનગર ચાર રસ્િા પાસે, સેલ પેટ્રોલ પંપની
ર્ાલપ
સામે, વેજલપુર) એ િા.૦૮/૦૪/૧૯ નારોજ કાલુપરુ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે
િા.૨૫/૦૩/૧૯ થી િા.૦૫/૦૪/૧૯ સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન આરોપી પુનીિ પ્રકાશભાઇ શાસ્ત્રી
(રહે.શાંિીનગર, પવવેકાનંદ સ્કુલની પાસે, અમરાઇવાડી) એ પ્રપિકભાઇની “પુજા ઈલેકટ્રોનીક કંપની” નામની
દુકાનમાં એકાઉન્ટ િરીકે નોકરી કરી, પ્રપિકભાઇને પવશ્વાસમા લઈ, િેમના બેન્ક એકાઉન્ટની માહીિી મેળવી,
ચેક પોિાની પાસે રાખી લઈ, ચેક િથા આર.ટી.જી.એસ ફોમામાં ખોટી સહી કરી, ફોમાનો ખોટો ઉપયોગ કરી,
બેન્ક એકાઉન્ટમાંથી કુલ રૂપપયા ૭,૩૮,૦૦૦/- આર.ટી.જી.એસ મારફિે “એ યુસ સ્મોલ ફાઈનાન્સ બેન્ક”
જયપુર ખાિે ટ્રાન્સફર કરી, પ્રપિકભાઇ સાથે પવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી કરી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી
આર.જી.દે સાઇ ચલાવે છે .

લટ
ં ુ :-

સિાચાર યાદી નં.૬૨૯/૧૯

ખોખરા : શોભનાબહેન વા/ઓ રાજેન્રકુમાર ઠાકર (ઉ.વ.૫૪)(રહે.બાજખેડાવાળ સોસાયટી ભરપાકા ની
બાજુમા અમદાવાદ મ્યુનીસીપલ મરાઠી શાળા) િા.૦૮/૦૪/૧૯ રાિના ૯/૪૫ વાગ્યાના સુમારે અભીજન
સોસાયટી પાસેથી પસાર થઇ રહ્યા હિા દરમ્યાન એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે પુરૂષ સરનામુ
પુછવાના બહાને શોભનાબહેન પાસે આવી િેમના ગળામાંથી સોનાની ચેઇન ટકિંમિ રૂપપયા ૨૦,૦૦૦/- ખેચી
િોડી લઇ નાસી ગયા હિા. આ અંગેની ફરીયાદ શોભનાબહેન ઠાકરે ખોખરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોંધાવી
છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એચ.બી.પરમાર ચલાવે છે .
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ઘરફોડ :-

સિાચાર યાદી નં.૬૩૦/૧૯

ઘાટલોડીયા : (૧) િેજસ શરદભાઇ દવે (રહે. નીમાળ એપાટા મેન્ટ ૧૩૨ ફુટ રીંગ રોડ જયમંગલ
બીઆરટીએસ સામે નારણપુરા) એ ઘાટલોડીયા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૦૭/૦૪/૧૯
કલાક ૯/૦૦ થી િા.૦૮/૦૪/૧૯ કલાક ૩/૫૦ વાગ્યા સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન પોિાના મકાનના
દરવાજાનો નકુચો િોડી, અજાણી વ્યક્તિ ઘરમાં પ્રવેશ કરી, સોના-ચાંદીના દાગીના િથા રોકડ રૂપપયા
૧૧,૦૦૦/- મળી કુલ રૂપપયા ૭૮૦૦૦/- મિાની ચોરી કરી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
વી.આર.પટેલ ચલાવે છે .

ઘાટલોડીયા : (૨) ડૉ.પરીમીિ પ્રદીપભાઇ નાયક (રહે, અજુ ાન એલીગન્સ, ભગીરથ સોસાયટી, પટેલ કન્યા
છત્રાલય સામે, ઘાટલોડીયા) એ િા.૮/૪/૧૯ નારોજ ઘાટલોડીયા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે
કે િા.૨૧/૦૩/૧૯ રાિના ૧૦/૦૦ થી િા.૨૩/૦૩/૧૯ રાિના ૧૧/૩૦ વાગ્યા સુધીના સમયગાળા
દરમ્યાન પોિાના મકાનના દરવાજાનુ ં િાળુ ડુપ્લીકેટ ચાવીથી ખોલી, અજાણી વ્યક્તિ ઘરમાં પ્રવેશ કરી,
સોના-ચાંદીના દાગીના અને રોકડ રૂપપયા ૫,૦૦,૦૦૦/- મળી કુલ રૂપપયા ૭,૭૦,૯૦૦/- મિાની ચોરી કરી
લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એસ.જે.મકવાણા ચલાવે છે .

વાડજ : જ્યોત્સનાબહેન વા/ઓ ટકશનભાઇ ખટીક (રહે ભુરાભાઇ ની છે લ્લી ચાલી રબારી વસાહિ
રામાપીરનો ટેકરો નવા વાડજ) એ વાડજ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૦૭/૦૪/૨૦૧૯
સાંજના ૪/૦૦ થી િા.૦૮/૦૪/૨૦૧૯ ના કલાક ૭/૦૦ સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન પોિાના મકાનમાં
અજાણી વ્યક્તિ પ્રવેશ કરી, સોના-ચાંદીના દાગીના અને રોકડ રૂપપયા ૩૫,૦૦૦/- મળી કુલ રૂપપયા
૧,૦૬,૫૦૦/- મિાની ચોરી કરી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી આર.આર.મીશ્રા ચલાવે છે .

આત્િહત્યાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૬૩૧/૧૯

રાિોલ : જયોિીબહેન વા/ઓ સુનીલભાઇ શ્રીવાસ (ઉ.વ.૨૮)(રહે.સાંઇધામ સોસાયટી, રૂર કોમ્પલેક્ષની
બાજુમા મહાદે વનગર વસ્ત્રાલ) એ અગમ્ય કારણસર િા.૮/૪/૧૯ સાંજના ૫/૩૦ વાગ્યાના સુમારે પોિાના
ઘરે પંખા સાથે દુપટ્ટો બાંધી ગળે ફાસો ખાઇ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે રામોલ પોલીસે અકસ્માિ મોિ
નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એ.ઓ.ભરવાડ ચલાવે છે .

મનર્ોલ : ટદપકભાઇ પુજા
ં ભાઇ પરમાર (ઉ.વ.૩૫)(રહે.વણકરવાસ જોગણી માિાના મંટદર પાસે પનકોલ ગામ
પનકોલ) એ અગમ્ય કારણસર િા.૮/૪/૧૯ કલાક ૯/૦૦ વાગ્યા પહેલા પોિાના ઘરે લોખંડની એંગલ સાથે
પ્લાસ્ટીકની દોરી બાંધી ગળે ફાસો ખાઇ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે પનકોલ પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી
આ અંગેની િપાસ હે.કો.શ્રી ટકરણભાઇ નારણભાઇ ચલાવે છે .

દાણીલીિડા : રક્સ્મકાબહેન ડો/ઓ બાલાભાઇ મકવાણા (ઉ.વ.૨૬)(રહે.દાઉદની ચાલી કેલલકો તવાટસા પાસે
દાણીલીમડા) એ અગમ્ય કારણસર િા.૮/૪/૧૯ કલાક ૧૨/૧૫ વાગ્યાના સુમારે પોિાના ઘરે છિના પાઇપ
સાથે દુપટ્ટો બાંધી ગળે ફાસો ખાઇ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે દાણીલીમડા પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી
આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એમ.જે.કુરેશી ચલાવે છે .
નાયબ પોલીસ કપમશનર,
કંટ્રોલરૂમ, અ’વાદ શહેર.
પોલીસ કપમશનર વિી.
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