જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૩૦/૦૪/૨૦૧૯ િંગળવાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૭૪૮/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૨૩ કેસ કરી, ૨૩ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૧૧૦ લીટર દે શી
દારૂ, ૪૮ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૧ રરક્ષા અને ૧ સ્કૂટર કબજે કર્યુ હતય. િેમજ જયગાર ધારા હેઠળ ૪ કેસ કરી
૨૧ વ્યક્તિઓની અટક કરી રોકડ રૂપપયા ૭૩,૦૮૦/- અને જયગારના સાધનો કબજે કયાુ હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૭૪૯/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મયજબ
કયલ ૧૨૧ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પાસા હેઠળ ૫ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી.

મવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :-

સિાચાર યાદી નં.૭૫૦/૧૯

સાયબર ક્રાઇિઃ પીનાકીન જગદીશચંદ્ર અમીન (ઉ.વ.૪૨)(રહે.લલલિા કો.ઓ.સોસાયટી, લોટસ સ્કયલ પાછળ
પવરાટનગર ઇસનપયર) એ િા.૨૯/૦૪/૧૯ નારોજ સાયબર ક્રાઇમ ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે
િા.૨૦/૦૪/૧૯ થી આજદીન સયધીના સમયગાળા દરમ્યાન મોબાઇલ નંબર ૭૦૬૫૨૧૫૨૪૩ િથા
૯૫૫૭૪૬૮૪૫૮ ના ધારકે “પોિે એસ.બી.આઇ. ક્રેડીટકાડુ ડીપાટુ મેન્ટ માંથી વાિ કરિા હોવાનય ં કહી
પીનાકીનભાઇને પવશ્વાસમાં લઇ િેમના ક્રેડીટકાડુ િેમજ મોબાઇલ ફોનમા આવેલ ઓ.ટી.પી.નંબરની પવગિો
મેળવી લઇ, ક્રેડીટકાડુ માંથી કયલ રૂપપયા ૫૧,૬૨૮/- નય ં ટ્ાંજેકશન કરી પવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીડી કરી છે .
આ ગયનાની િપાસ પો.ઈ.શ્રી વી.બી.બારડ ચલાવે છે .

ઘરફોડઃ-

સિાચાર યાદી નં.૭૫૧/૧૯

સોલા હાઇર્ોટક : ગૌિમભાઇ ડાહ્યાભાઇ પટેલ (ઉ.વ.૬૨) (રહે. ભાગવિનગર સોસાયટી, ગયલાબટાવર રોડ,
જે.જી.ઇન્ટરનેશનલ સ્કયલની બાજયમાં, સોલા) એ િા.૩૦/૪/૨૦૧૯ નારોજ સોલા હાઇકોટુ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે
ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૨૬/૦૪/૨૦૧૯ સવારના ૬/૦૦ થી િા.૩૦/૦૪/૨૦૧૯ સવારના ૬/૦૦ વાગ્યા
દરમ્યાન પોિાના ઘરે મંદીરના રૂમની બારી િોડી, બે અજાણી વ્યક્તિ ઘરમાં પ્રવેશ કરી, બેડરૂમની બે
લોખંડની િીજોરી િેમજ ઉપરના બેડરૂમની ત્રણ િીજોરીના િાળા િોડી, (૧) ચાંદીના સેટ નંગ-૧૫ રકિંમિ
રૂપપયા ૧,૫૦,૦૦૦/- (૨)સોનાનો હાર રકિંમિ રૂપપયા ૧,૫૦,૦૦૦/- (૩)રોકડા રૂપીયા ૧૦,૦૦,૦૦૦/(૪)જેન્ટસ ઘડીયાલ નંગ -૧૪ રકિંમિ રૂપપયા ૨,૦૦,૦૦૦/- (૫)લેડીઝ ઘડીયાલ નંગ-૦૯ રકિંમિ રૂપપયા
૮૦,૦૦૦/- (૬) ૧૦૦૦ ર્ય.એસ.ડોલર જેની રકિંમિ રૂપપયા ૬૯,૦૦૦/- િેમજ ૭૮૦ ઓસ્ટ્ેલીયન ડોલર જેની
રકિંમિ રૂપપયા ૪૦,૫૬૦/- િેમજ જરૂરી દસ્િાવેજો મળી કયલ રૂપપયા ૧૬,૮૯,૫૬૦/- મિાની ચોરી કરી લઇ
ગઇ છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એમ.જે.હણ
ય ચલાવે છે .
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સાબરિતીઃ સ્વપ્નીલભાઇ કંચનભાઇ શાહ (રહે.મણીભદ્ર એપાટુ મેંટ, રહરાજૈન સોસાયટી પાસે રામનગર
સાબરમિી) એ સાબરમિી પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૨૮/૦૪/૧૮ કલાક ૯/૧૫ થી
રાિના ૮/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના મકાનના દરવાજાનય ં િાળુ િોડી, અજાણી વ્યક્તિ ઘરમાં પ્રવેશ કરી,
પિજોરીમાંથી સોનાના દાગીના રકમિ રૂપપયા ૨,૫૦,૦૦૦/- મિાના ચોરી કરી લઇ ગઇ છે . આ ગયનાની
િપાસ પો.સ.ઇ શ્રી એ.જે.દે સાઇ ચલાવે છે .
સરદારનગરઃ હરપાલપસિંહ છત્રપસિંહ ઝાલા (રહે.નોબલનગર પદ્માવિી સ્કયલ પાસે સિાભાઇની ઘંટીની બાજયમાં
નોબલનગર સરદારનગર) એ સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૨૯/૦૪/૧૮
કલાક ૦૦/૧૫ થી ૪/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના મકાનના ધાબાની સીડી વાટે અજાણી વ્યક્તિ ઘરમાં
પ્રવેશ કરી પિજોરીમાંથી સોના-ચાંદીના દાગીના, કપડા અને મોબાઇલ ફોન મળી કયલ રકમિ રૂપપયા
૭૦,૦૦૦/- મિાની ચોરી કરી લઇ ગઇ છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ શ્રી જે.જી.ધીલ્લોન ચલાવે છે .

આત્િહત્યાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૭૫૨/૧૯

ગોિતીપરુ ઃ પયજાબહેન ડો/ઓ જગજીવનભાઇ પરમાર (ઉ.વ.૨૨) (રહે. બાઇ પાવુિીની ચાલી ખાડાવાળી
ચાલી હરવાણીના દવાખાના પાસે ટોપી મીલ પાછળ ગોમિીપયર) એ અગમ્ય કારણસર િા.૨૯/૦૪/૧૯
કલાક ૧૨/૪૫ વાગ્યાના સયમારે પોિાના ઘરે છિના હક
ય માં દયપટ્ટો બાંધી ગળે ફાસો ખાઇ આત્મહત્યા કરી હિી.
આ અંગે ગોમિીપયર પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઈ. શ્રી એસ.એમ મેકવાન
ચલાવે છે .

ખોખરાઃ અમીિભાઇ પવઠલભાઇ ઢગે (ઉ.વ.૨૩) (રહે. લક્ષ્મીનારાયણ સોસાયટી ખોખરા) એ અગમ્ય
કારણસર િા.૨૯/૦૪/૧૯ સાજના ૭/૦૦ વાગ્યાના સયમારે પોિાના ઘરે ગળે ફાસો ખાઇ આત્મહત્યા કરી
હિી. આ અંગે ખોખરા પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઈ. શ્રી આર.પી.મકવાણા
ચલાવે છે .

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