જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૧૧/૦૫/૨૦૧૯ શમનવાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૮૧૩/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૪૨ કેસ કરી, ૪૦ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૨૨૦ લીટર દે શી
દારૂ, ૧૨૫ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ અને ૦૧ કાર કબજે કરી હિી. િેમજ જુગાર ધારા હેઠળ ૪ કેસ કરી ૧૭
વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૧૮,૯૩૦/- અને જુગારના સાધનો કબજે કયાા હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૮૧૪/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ
કુલ ૯૪ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પાસા હેઠળ ૪ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી.

છે તરપીંડીની ફરીયાદઃ-

સિાચાર યાદી નં.૮૧૫/૧૯

ુ રુ : ઘનશ્યામ કકશનચંદ મુરઝાણી (ઉ.વ.૪૨)(રહે.ઉવેશી બંગલો, કે.જી.પાકા ની સામે, ઇંકદરા બ્રિજ પાસે
ર્ાલપ
ુ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૦૮/૦૫/૨૦૧૯
હાંસોલ) એ િા.૧૦/૫/૧૯ નારોજ કાલુપર
ુ રિનપોળ શેઠનીપોળ રિન ચેમ્બસા દુકાન નં-૧૭ માં આવેલ
બપોરના ૦૧/૦૦ વાગ્યાના સુમારે કાલુપર
“જી.આર.ડી.િધસે” ખાિે દુકાનમાં કામ કરિા આરોપી (૧)અપમિ રમેશભાઇ ઠાકોર (રહે.સરસપુર અમદાવાદ)
િથા (૨)પરે શ અશોકકુમાર મારવાડી (રહે. ખેડા નકડયાદ) એ ભેગામળી અરપવિંદ કાંિીલાલ ને તયાં આંગકડયા
પેઢી થી રૂપપયા ૨,૦૬,૩૦૦/- લેવા સારૂ મોકલેલ, જે રૂપીયા મેળવી લઇ આજદીન સુધી પરિ નહી આવી,
ઘનશ્યામભાઇ સાથે પવશ્વાઘાિ કયો છે . આ ગુનાની િપાસ મ.સ.ઇ.શ્રી રોહીિપસિંહ લક્ષ્મણપસિંહ ચલાવે છે .

ઘરફોડ ચોરી :-

સિાચાર યાદી નં.૮૧૬/૧૯

ુ ગર : ગણપિભાઇ ભોલુરામ વણઝારા (ઉ.વ.૪૨)(રહે.આકાશ ફ્લેટ ચામુડં ા ડેરીની સામે હીરાવાડી
બાપન
બાપુનગર) એ બાપુનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૧૦/૦૫/૨૦૧૯ બપોરના ૦૧/૩૦
થી સાંજના ૫/૩૦ દરમ્યાન પોિાના મકાનના દરવાજાનુ ં િાળુ િોડી, અજાણી વ્યક્તિ ઘરમા પ્રવેશ કરી,
પિજોરીમાંથી સોના-ચાંદીના દાગીના િથા રોકડ રૂપપયા ૧,૧૦,૦૦૦/- મળી કુલ રૂપપયા ૧,૭૦,૦૦૦/મિાની ચોરી કરી લઈ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એમ.એમ.ગઢવી ચલાવે છે .
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લટ
ં ુ ની ફરીયાદઃ-

સિાચાર યાદી નં.૮૧૭/૧૯

મનર્ોલ : ઉમીલાબહેન રાજેન્દ્રભાઇ અહેલવાર (રહે.ગેલક્ષ
ે ી બંગ્લોઝ નવા નરોડા પનકોલ) િા.૦૯/૦૫/૧૯
સાંજના ૬/૩૦ વાગ્યાના સુમારે મધુવન પાટી પ્લોટ નજીક રોડ પર થી પસાર થઇ રહ્યા હિા દરમ્યાન એક
મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે પુરૂષ ઉમીલાબહેનના ગળામાંથી સોનાની ચેઇન કકિંમિ રૂપપયા ૩૦,૦૦૦/મિાની ખેંચી િોડી લઇ નાસી ગયા છે . આ અંગેની ફરીયાદ ઉમીલાબહેન અહેલવાર એ પનકોલ પોલીસ
સ્ટેશન ખાિે નોંધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી કે.ડી.હડીયા ચલાવે છે .

ચોરી :-

સિાચાર યાદી નં.૮૧૮/૧૯

સાબરિતી : અરપવિંદકુમાર પોપટલાલ શાહ (ઉ.વ.૬૫)(રહે.પદમાવિી એપાટા મેંટ સતયનારાયણ સોસાયટી
રામબાગ રોડ શંખેશ્વર દે રાસરની પાછળ સાબરમિી) એ િા.૧૦/૫/૧૯ નારોજ સાબરમિી પોલીસ સ્ટેશન
ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૦૬/૦૫/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૦/૪૫ થી ૧૨/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના
ઘરના આડા કરે લ દરવાજા વાટે, કોઇ અજાણી વ્યક્તિ ઘરમાં પ્રવેશ કરી લાકડાની પાટ પાસે મુકેલ આશરે
રૂપીયા ૮૦,૦૦૦/- અને મોબાઇલ ફોન કકિંમિ રૂપપયા ૨,૦૦૦/- મળી કુલ રૂપપયા ૮૨,૦૦૦/- મિાની ચોરી
કરી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી બી.એન.ગુર્જર ચલાવે છે .
મનર્ોલ : નવનીિભાઇ જમનાદાસ દે સાઇ(પટેલ)(રહે.શ્યામપવલા-૨ દે વસ્ય સ્કુલની બાજુમાં પનકોલ) એ
િા.૦૯/૦૫/૧૯ રાિના ૮/૩૦ થી ૯/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન ડીમાટા ની સામે આવેલ ખુલ્લા મેદાનની
કદવાલની અડીને પોિાની કાર પાકા કરી મુકી હિી. જેની સાઇડનો કાચ િોડી કોઇ અજાણી વ્યક્તિ કારમાંથી
(૧) હાડા ડીસ્ક (૨) લેપટોપ બેગ (૩) લેપટોપ ચાર્જર િથા રોકડા રૂપપયા ૮૦,૦૦૦/- િથા થેલામાં મુકેલ
પસા કે જેમા અગતયના દસ્િાવેજો અને રોકડ રૂપપયા ૨૫૦૦૦/- મુકેલ હિા. િદુપરાંિ નવનીિભાઇની
પતનીના થેલામાં મુકેલ ચાર મોબાઇલ ફોન કુલ કકિંમિ રૂપપયા ૨૦,૦૦૦/- ચોરી કરી લઇ ગઇ છે . આ અંગેની
ફરીયાદ નવનીિભાઇ એ પનકોલ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોંધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
કે.એન.વાઘેલા ચલાવે છે .

વાહન ચોરી :-

સિાચાર યાદી નં.૮૧૯/૧૯

રાિોલ : સાગરભાઇ ઓધારભાઇ દે સાઇ(રહે,જલપરી સોસાયટી¸ સુમીનનગર¸ વસ્ત્રાલ) એ િા.૧૦/૦૫/૧૯
ના કલાક ૦૦/૦૦ થી સવારના ૬/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના ઘર નજીક પોિાની ફોર વ્હીલ ટવેરા ગાડી
નંબર જીજે.૨૭.સી.૫૪૬૪ કકિંમિ રૂપપયા ૪,૦૦,૦૦૦/- પાકા કરી મુકી હિી. જેની કોઇ અજાણી વ્યક્તિ ચોરી
કરી લઇ ગઇ છે . આ અંગેની ફરીયાદ સાગરભાઇ દે સાઇએ રામોલ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોંધાવી છે . આ
ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી વી.બી.વાઘેલા ચલાવે છે .
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આર્સ્િીર્ રીતે પડી જતાં મ ૃત્યુ :-

સિાચાર યાદી નં.૮૨૦/૧૯

ર્ાગડાપીઠ : મનીબહેન વા/ઓ ભુરપસિંહ ભીલાલા (ઉ.વ.૨૫)(રહે.સ્કાયગ્રીન ફલેટ ગીરધરનગર રોડ પોસ્ટ
ઓફીસ ની સામે, રાજસ્થાન હોસ્પીટલ ની બાજુમાં શાહીબાગ) િા.૦૯/૦૫/૨૦૧૯ રાિના ૮/૩૦ પહેલા
કોઇપણ સમયે કાંકરીયા જુની પાયલોટ ડેરી ની સામે “ગ્રીનવેલી” ની સાઇટ ઉપર નીચે ઉિરિી વખિે
આકસ્મીક રીિે પડી જિાં, સારવાર અથે િેમને વા.સા.હોસ્પીટલ ખાિે દાખલ કયાા હિા. જયાં સારવાર
દરમ્યાન રાિના ૧૦/૩૦ વાગે િેમનુ ં મ ૃતયુ પનપજયુ હતુ. આ અંગે કાગડાપીઠ પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોંધી
આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી કે.એ.જાડેજા ચલાવે છે .

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