જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૨૦/૦૫/૨૦૧૯ સોિવાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૮૬૯/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૪૭ કેસ કરી, ૪૧ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૩૫૬ લીટર દે શી
દારૂ, ૧૨ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૧૧૧ તવાટટ ર ઈંગ્લીશ દારૂ, ૨૪ બબયર ટીન, ૧ મોટર સાયકલ અને ૧ સ્કૂટર
કબજે કર્યટ હતય. િેમજ જયગાર ધારા હેઠળ ૮ કેસ કરી ૪૫ વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૧,૯૮,૭૯૦/અને જયગારના સાધનો કબજે કયાટ હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૮૭૦/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મયજબ
કયલ ૫૮ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી.

છે તરપીંડીની ફરીયાદઃ-

સિાચાર યાદી નં.૮૭૧/૧૯

વસ્ત્રાપરુ ઃ સરફરાજ એર્યબ રરયાવાલા (ઉ.વ.૨૮) (રહે. રોકનપયરા આસ્ટોડીયા જમાલપયર) એ િા.૧૮/૫/૧૯
નારોજ વસ્ત્રાપયર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૨૨/૨/૨૦૧૭ નારોજ થલિેજ એક્રોપોલીસ
મોલ ટેક મહેંન્દ્રા એતઝીક્યયટીવ જીઓ સેન્દ્ટરમા ગ્રાઉંડ ફ્લોર ખાિે નોકરી કરિા અને પી.જી િરીકે રહેિા
આરોપી સયશાંિ શંકર અપિકારી (રહે. નં-૫૦૪ કામોટે ગામ-િાલમબોલી નોડે જીંદો િાલમબોલી રાઇગઢ,
મહારાષ્ટ્ર) સરફરાજ રરયાવાલાનો પવશ્વાસ કેળવી િેમની પાસેથી રૂપપયા ૫૦,૦૦૦/- મેળવી લઈ બે રદવસમાં
આપી દે વાનય કહી લઈ જઈ આજદીન સયધી પરિ નહી આપી પવશ્વાસિાિ અને છે િરપીંદી કરી છે . આ ગયનાની
િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી એમ.એચ.રાવલ ચલાવે છે .

ઘરફોડઃ-

સિાચાર યાદી નં.૮૭૨/૧૯

ચાંદખેડાઃ નરે ન્દ્ર સ/ઓ પશવદયાલ લોધી (રહે. હરીઓમનગર પવભાગ-૧ મોટેરા ચાંદખેડા) એ ચાંદખેડા
પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૧૧/૫/૧૯ બપોરના ૧૨/૦૦ થી િા.૧૯/૫/૧૯ કલાક
૧/૧૫ વાગ્યા સયધીના સમયગાળા દરમ્યાન પોિાના મકાનના દરવાજાનય િાળુ િોડી અજાણી વ્યક્તિ િરમાં
પ્રવેશ કરી સોના-ચાંદીના દાગીના અને રોકડ રૂપપયા ૨૫,૦૦૦/- મળી કયલ રૂપપયા ૧,૫૭,૦૦૦/- મિાની
ચોરી કરી લઇ ગઈ છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી વી.આર.દે સાઇ ચલાવે છે .

િાધવપરુ ાઃ રાજેશભાઇ મોહનભાઇ પ્રજાપિી (રહે. રમણપયરાની ચાલી આનંદભયવન સામે દરીયાપયર દરવાજા
બહાર) એ માધવપયરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૧૮/૫/૧૯ રાિના ૯/૩૦ થી
િા.૧૯/૫/૧૯ કલાક ૬/૦૦ વાગ્યા સયધીના સમયગાળા દરમ્યાન પોિાના મકાનના દરવાજાનય િાળુ
ડયપ્લીકેટ ચાવીથી ખોલી અજાણી વ્યક્તિ િરમાં પ્રવેશ કરી સોના-ચાંદીના દાગીના રકમિ રૂપપયા ૪૮,૫૦૦/અને રોકડ રૂપપયા ૧૦૦૦/- મળી કયલ રૂપપયા ૪૯,૫૦૦/- મિાની ચોરી કરી લઇ ગઈ છે . આ ગયનાની િપાસ
પો.સ.ઈ.શ્રી જે.ડી.બારોટ ચલાવે છે .
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ુ રુ ઃ અબ્બાસ મયિટમભાઇ રં ગવાલા (રહે. મોટી મકેરીવાડ મહાલક્ષ્મી પેરોલ પંપની બાજયમા રીલીફ રોડ
ર્ાલપ
ય ) એ કાલયપર
ય પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૧૮/૫/૧૯ સાજના ૭/૧૫ વાગ્યાના
કાલયપર
સયમારે પોિાના મકાનના દરવાજાની સ્ટોપર ખોલી અજાણી વ્યક્તિ િરમાં પ્રવેશ કરી સોનાના દાગીના રકમિ
રૂપપયા ૧૫,૫૦૦/-, પ્લાસ્ટીકના ડબ્બા રકમિ રૂપપયા ૩૦,૦૦૦/- અને મોબાઈલ ફોન રકમિ રૂપપયા
૧૫,૦૦૦/- મળી કયલ રૂપપયા ૬૦,૫૦૦/- મિાની ચોરી કરી લઇ ગઈ છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી
એસ.વી.પરમાર ચલાવે છે .

ખાડીયાઃ ભાપવક જીિેન્દ્રકયમાર સોની (રહે.નાગજી ભયદરની પોળ માંડવીની પોળ માણેકચોક ખાડીયા) એ
ખાડીયા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૧૮/૫/૧૯ સવારના ૧૦/૦૦ થી સાજના ૬/૦૦
વાગ્યા સયધીના સમયગાળા દરમ્યાન પોિાના મકાનના દાદરાના દરવાજાનય િાળુ ડયપ્લીકેટ ચાવીથી ખોલી
અજાણી વ્યક્તિ િરમાં પ્રવેશ કરી પિજોરીમાંથી સોના-ચાંદીના દાગીના અને રોકડ રૂપપયા ૩૦૦૦/- મળી
કયલ રૂપપયા ૪૭,૦૦૦/- મિાની ચોરી કરી લઇ ગઈ છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી આર.વી.રાઠવા
ચલાવે છે .

ચોરીઃ-

સિાચાર યાદી નં.૮૭૩/૧૯

ર્ારં જઃ મોહંમદ શફી ગયલામ મર્યદ્દીન શેખ (રહે. સીંધીવાડ ગાયકવાડ હવેલી જમાલપયર) એ કારં જ પોલીસ
સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૧૮/૫/૧૯ સાજના ૭/૪૫ થી રાિના ૮/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન
આરોપી મોહંમદ આઝમ ઇકબાલભાઇ પાયડીયા (રહે. ગંજીપયરી ગવાડી ડીસા બનાસકાંઠા) કારં જ
લાલદરવાજા બબસ્મીલ્લા લોડીંગ ગેસ્ટ હાઉસના રરસેપ્શનના ટેબલના ડ્રોઅરમાંથી રોકડ રૂપપયા ૧,૨૦,૦૦૦/ચોરી કરી લઇ ગયો છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી એસ.જે.ચાવડા ચલાવે છે .

આત્િહત્યાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૮૭૪/૧૯

રાણીપઃ ભરિભાઇ ભીખાભાઇ પટેલ (ઉ.વ.૪૯) (રહે. બાલારામ સોસાયટી ગાયત્રી મંદીર રોડ રાણીપ) એ
અગમ્ય કારણસર િા.૧૯/૫/૧૯ કલાક ૧/૩૦ થી ૬/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના િરે પંખાના હક
ય માં
પ્લાસ્ટીકની દોરી બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે રાણીપ પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી
આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી વી.આર.ચાવડા ચલાવે છે .

કૃષ્ણનગરઃ અમરિભાઇ જેઠાભાઇ ચારણ (ઉ.વ.૪૫) (રહે. હનયમાનગલી રામદે વ સોસાયટી ઠક્કરનગર) એ
અગમ્ય કારણસર િા.૧૮/૫/૧૯ કલાક ૧૧/૦૦ થી િા.૧૯/૫/૧૯ સવારના ૬/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન
પોિાના િરે બારીમાં દયપટ્ટો બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે કૃષ્ટ્ણનગર પોલીસે અકસ્માિ
મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી કે.ડી.પટેલ ચલાવે છે .
નાયબ પોલીસ કપમશનર,
કંરોલરૂમ, અ’વાદ શહેર.
પોલીસ કપમશનર વિી.
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