જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
ુ વાર
તા.૧૫/૦૫/૨૦૧૯ બધ
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૮૩૯/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૫૯ કેસ કરી, ૫૦ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૩૭૩ લીટર દે શી
દારૂ, ૧૪ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૦૬ તવૉટર ઇંગ્લીશ દારૂ અને ૦૧ રીક્ષા કબજે કરી હિી. િેમજ જુગાર ધારા
હેઠળ ૦૪ કેસ કરી ૧૬ વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૭,૮૦૦/- અને જુગારના સાધનો કબજે કયાા હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૮૪૦/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ
કુલ ૮૯ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી.૯૩ મુજબ ૦૨ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી.

મવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :-

સિાચાર યાદી નં.૮૪૧/૧૯

ુ ગર : સુરેશભાઇ ડાહ્યાભાઇ પટેલ (ઉ.વ.૪૫)(રહે. ગુ.હા.બોડા , બાપુનગર) એ િા.૧૪/૦૫/૨૦૧૯
બાપન
ુ રી/૨૦૧૫
નારોજ બાપુનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે આશરે ચારે ક વર્ા પહેલા ફેબ્રઆ
ના સમયગાળામાં મનહરનગર પવભાગ- ૨ ખોડડયારનગર ચાર રસ્િા નેશનલ હાઇવે નં.૮ સોના-રૂપાની
દુકાન ખાિે સુરેશભાઇએ આરોપી પરે શભાઇ કીિીભાઇ શાહ (રહે.મનહરનગર પવભાગ- ૨ ખોડડયારનગર
ચાર રસ્િા નેશનલ હાઇવે નં.૮ બાપુનગર) નાઓના કાકા પાસેથી અગાઉ હાથ ઉછીના લીધેલ કુલ રૂપપયા
૪,૦૦,૦૦૦/- િેના કાકાને પરિ આપવા માટે પરે શભાઇને આપ્યા હિા. જે રૂપપયા િેના કાકાને પરિ નહી
આપી, સુરેશભાઇ સાથે પવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી કરી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી બી.ડી.રાઠોડ
ચલાવે છે .

લટ
ં ુ :-

સિાચાર યાદી નં.૮૪૨/૧૯

સોલા હાઇર્ોટક : ભાવનાબહેન વા/ઓ મનીર્ભાઈ પટેલ (ઉ.વ.૩૫)(રહે.હાઇકોટા એમ્લોય સોસાયટી
વસંિનગર ટાઉનશીપ, ગોિા) િા.૧૪/૦૫/૨૦૧૯ બપોરના ૦૩/૧૫ વાગ્યાના સુમારે ગોિા વસંિનગર
ઓગણજ રોડ, વીર સાવરકર હાઇટસ-૩ ની સામે થી પસાર થઇ રહ્યા હિા દરમ્યાન એક મોટર સાયકલ
ઉપર આવેલ બે પુરૂર્ એ ભેગામળી ભાવનાબહેનના ગળામાંથી સોનાની ચેઇન ડકિંમિ રૂપપયા ૧૭,૦૦૦/મિાની ખેંચી િોડી લઇ નાસી ગયા છે . આ અંગેની ફરીયાદ ભાવનાબહેન પટેલ એ સોલા હાઇકોટા પોલીસ
સ્ટેશન ખાિે નોંધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એમ.જે.હણ
ુ ચલાવે છે .
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ઘરફોડ ચોરી :-

સિાચાર યાદી નં.૮૪૩/૧૯

વસ્ત્રાપરુ : યોગેશપસગ જયપસગ જાદન(રાજપુિ)(ઉ.વ.૩૭)(રહે.સરદારનગર સાંઇબાબા મંડદર પાછળ ના
મકાનમાં, સરદારનગર) એ વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૧૩/૦૫/૨૦૧૯ રાિના
૧૧/૦૦ થી િા.૧૪/૫/૨૦૧૯ સવારના ૦૬/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન વસ્ત્રાપુર લેક ગાડા ન માં આવેલ અમુલ
પાલારના શટર નુ ં લોક િોડી, અજાણી વ્યક્તિ પાલારમાં પ્રવેશ કરી, કેશ કાઉન્ટરમાંથી રોકડ રૂપપયા
૮૦,૦૦૦/- ચોરી કરી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી જી.આર.ભરવાડ ચલાવે છે .

સરદારનગર : અશોકભાઇ દશરથલાલ શાહ (ઉ.વ.૫૯)(રહે,ઈન્રલોસ સોસાયટી આઇ.ટી.આઇ. કુબેરનગર
સરદારનગર) એ િા.૧૪/૫/૧૯ ના રોજ સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે
િા.૦૯/૦૫/૧૯ ના ૧/૦૦ થી કલાક ૩/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન કોઇપણ સમયે પોિાના મકાનના ઘાબાની
સીડી થી કોઇ અજાણી વ્યક્તિ નીચે ઉિરી રૂમમાં પ્રવેશ કરી, રૂમમાંથી (૧) ડાયમંડની વીટી ડકિંમિ રૂપપયા
૨૦,૦૦૦/- (૨) સોનાનુ પેન્ડલ ડકિંમિ રૂપપયા ૨૫,૦૦૦/- (૩)ચાંદીના સાંકળા ડકિંમિ રૂપપયા ૨,૦૦૦/િથા પસામાં મુકેલ રોકડ રૂપીયા ૭૦,૦૦૦/- િથા થાઇલેન્ડની કરન્સી જે ૨૦૦૦ ની હિી જે ભારિીય રૂપીયા
લેખે ૫,૦૦૦/- ગણી શકાય િથા એક કેનોન કંપનીનો કેમેરો મળી કુલ રૂપપયા ૧,૨૨,૦૦૦/- મિાની ચોરી
કરી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી સી.વી.ગોસાઈ ચલાવે છે .

ચોરી :-

સિાચાર યાદી નં.૮૪૪/૧૯

વટવા : મહમદરફીક કાલુમીયા મલેક (ઉ.વ.૫૨)(રહે.ગોલ્ડન નાઇન જુના પોલીસ સ્ટેશનની પાસે વટવા)
એ િા.૧૪/૦૫/૨૦૧૯ નારોજ વટવા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૧૨/૦૫/૧૯ બપોરના
૩/૦૦ થી ૪/૦૦ સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન પોિાના ખુલ્લા ઘરમાં અજાણી વ્યક્તિ પ્રવેશ કરી, િેમની
પુત્રવધુના સોનાના દાગીના િથા રોકડ રૂપપયા ૧૫,૦૦૦/- અને બે મોબાઈલ ફોન ડકિંમિ રૂપપયા ૧૬,૦૦૦/મળી કુલ રૂપપયા ૬૧,૦૦૦/- મિાની ચોરી કરી લઈ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ મ.સ.ઈ.શ્રી અમ ૃિાબહેન
યોગેશકુમાર ચલાવે છે .

અપમત્ૃ ય ુ :-

સિાચાર યાદી નં.૮૪૫/૧૯

નારોલ : નેત્રામ મલ્લારામ મીણા (ઉ.વ.૩૬)(રહે.શ્રી ગણેશ ગોડાઉનમાં, રાજધમા કાંટાની બાજુમાં, પીપળજપીરાણા રોડ, નારોલ) િા.૧૩/૦૫/૧૯ સવારના ૬/૦૦ વાગ્યાના સુમારે નારોલ પીપળજ-પીરાણા રોડ,
ગણેશ ગોડાઉન ખાિે ટ્રકમાંથી માલ ખાલી કરવા માટે ટ્રક ઉપર ચડિો હિો િે દરમ્યાન ટ્રક ની ઉપરની
એંગલ પકડવા જિા, હાથ લપસી જિા જમીન પર પડિા માથાના અને કપાળના ભાગે પથ્થર વાગિા ઇજા
થિા સારવાર માટે િેમને સીવીલ હોસ્પીટલમાં દાખલ કયાા હિા જયાં સારવાર દરમ્યાન િા.૧૪/૦૫/૨૦૧૯
ના કલાક ૭/૩૦ વાગે ફરજ પરના ડૉ.શ્રીએ િેમને મ ૃિ જાહેર કયાા હિા. આ અંગે નારોલ પોલીસે અકસ્માિ
મોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ હે.કો.શ્રી ઇન્િેખાબઆલમ મુખિારહસન ચલાવે છે .
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આત્િહત્યા :-

સિાચાર યાદી નં.૮૪૬/૧૯

ગોિતીપરુ : (૧) મયુર લવજીભાઇ જાદવ (ઉ.વ.૨૧)(રહે.બાઇમોિીની ચાલી ખાડાવાળી ચાલી ગોમિીપુર)
એ અગમ્ય કારણસર િા.૧૪/૦૫/૧૯ ના કલાક ૦૨/૩૦ વાગ્યા પહેલા કોઇપણ સમયે પોિાના ઘરે પંખા
સાથે દુપટ્ટો બાંધી ગળે ફાંસો ખાઇ આત્મહત્યા કરી છે . આ અંગે ગોમિીપુર પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોંધી આ
અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એસ.એમ.મેકવાન ચલાવે છે .

ગોિતીપરુ : (૨) કોમલબહેન ડો/ઓ રમેશભાઇ ડાંગીયા(વાલ્મીકી)(ઉ.વ.૧૭)(રહે. મ્યુપન હેલ્થ સ્ટાફ કવાટા સ
રાયપુર ભજીયા હાઉસ પાછળ, સુખરામનગર ગોમિીપુર) એ અગમ્ય કારણસર િા.૧૪/૦૫/૧૯ સાંજના
૪/૦૦ વાગ્યાના સુમારે પોિાના ઘરે પંખા સાથે સાડી બાંધી ગળે ફાંસો ખાઇ આત્મહત્યા કરી છે . આ અંગે
ગોમિીપુર પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એસ.એમ.મેકવાન ચલાવે છે .

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