જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૩૦/૦૫/૨૦૧૯ ગરૂુ વાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૯૧૯/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૪૩ કેસ કરી, ૩૯ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૧૯૫ લીટર દે શી
દારૂ, ૨૯ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૭૬ તવાટટ ર ઈંગ્લીશ દારૂ, ૭૭ બબયર ટીન અને ૧ સ્કૂટર કબજે કર્યટ હતય. િેમજ
જયગાર ધારા હેઠળ ૧૦ કેસ કરી ૩૫ વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૧,૨૪,૨૧૫/- અને જયગારના સાધનો
કબજે કયાટ હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૯૨૦/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મયજબ
કયલ ૧૬૫ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી.૯૩ મયજબ ૩ વ્યક્તિઓની અને પાસા હેઠળ ૭
વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી.

છે તરપીંડીની ફરીયાદઃ-

સિાચાર યાદી નં.૯૨૧/૧૯

ગોિતીપરુ ઃ સિીશભાઇ નૈનેશભાઇ કાપડીયા (ઉ.વ.૨૮) (રહે.સત્યમ ફ્લેટ રાયપયર મીલ પાસે ગોમિીપયર)
એ િા.૨૯/૫/૧૯ નારોજ ગોમિીપયર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે આજથી પાંચેક મહહનાથી
િા.૨૮/૦૫/૧૯ નારોજ સયધીના સમયગાળા દરમ્યાન આરોપી આયશાબહેન (જેના પયરા નામઠામની ખબર
નથી) એ બાપયનગર સ્ટેટ બેંક પાસે િથા ગાંધીનગર પથીકા આશ્રમ ખાિે સિીશભાઇ કાપડીયા િથા સાહેદોને
લોન કરાવી આપવા બાબિે દરે ક સભ્યના રૂપપયા ૧૦,૦૦૦/- લેખે કયલ રૂપપયા ૧,૯૫,૦૦૦/- લઈ
ગાંધીનગર ઉધોગ ભવન ખાિે બોલાવી લોન નહી કરાવી પવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી કરી છે . આ ગયનાની
િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એસ.આઇ.રઈસ ચલાવે છે .

ઘરફોડઃ-

સિાચાર યાદી નં.૯૨૨/૧૯

વેજલપરુ ઃ મોહમદફૈ ઝાન મોહમદઅયાઝ શેખ (રહે. પસલીકોન વેલી આઝાદપાકટ ટોરે ન્ટ પાવર પાછળ સોનલ
રોડ વેજલપયર) એ િા.૨૯/૫/૧૯ નારોજ વેજલપયર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે
િા.૨૫/૦૫/૧૯ રાિના ૧૧/૩૦ થી િા.૨૮/૦૫/૧૯ સાંજના ૭/૦૦ વાગ્યા સયધીના સમયગાળા દરમ્યાન
પોિાના મકાનના દરવાજાનય િાળુ િોડી અજાણી વ્યક્તિ ઘરમાં પ્રવેશ કરી સોના-ચાંદીના દાગીના, મોબાઇલ
ફોન, કાંડા ઘડીયાળ અને રોકડ રૂપપયા ૭૫,૦૦૦/- મળી કયલ રૂપપયા ૧,૭૩,૦૦૦/- મત્તાની ચોરી કરી લઇ
ગઈ છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એમ.બી.દે વડા ચલાવે છે .
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ચાંદખેડાઃ ભૌમીક આશીિભાઇ દે સાઇ (રહે. સેત ય એમરાલ્ડ મણીલાલ પાટી પ્લોટ સામે મોટેરા ચાંદખેડા) એ
ચાંદખેડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૨૮/૦૫/૧૯ કલાક ૧૧/૦૦ થી િા.૨૯/૫/૧૯
કલાક ૯/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના મકાનના દરવાજાનય િાળુ ખોલી અજાણી વ્યક્તિ ઘરમાં પ્રવેશ કરી
ઘરમાંથી સોના-ચાંદીના દાગીના અને રોકડ રૂપપયા મળી કયલ રૂપપયા ૧,૪૪,૦૦૦/- મિાની ચોરી કરી લઈ
ગઈ છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી પી.એસ.ચૌધરી ચલાવે છે .

ુ રુ ઃ મયિજા
ર્ાલપ
ટ
અસગરઅલી પયલાવવાલા (રહે. ઝકરીયા પોળ ઝકરીયા મસ્ીદ પાસે રીલીફ રોડ) એ
ય પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૨૯/૦૫/૧૯ કલાક ૫/૪૫ વાગ્યાના સયમારે અજાણી
કાલયપર
વ્યક્તિ પોિાના ઘરમાં પ્રવેશ કરી પિજોરીમાંથી દાગીના હકમિ રૂપપયા ૮૫,૦૦૦/-, મોબાઇલ ફોન હકમિ
રૂપપયા ૮૦૦૦/- અને રોકડ રૂપપયા ૫૯,૦૦૦/- મળી કયલ રૂપપયા ૧,૫૨,૦૦૦/- મિાની ચોરી કરી લઈ ગઈ
છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એસ.એચ.મછાર ચલાવે છે .

લટ
ં ુ ઃ-

સિાચાર યાદી નં.૯૨૩/૧૯

સોલા હાઈર્ોટક ઃ કાન્િાબહેન વા/ઓ પશવભારથી ગૌસ્વામી (ઉ.વ.૫૦) (રહે.પશવલાય એપાટટ મેંન્ટ સાલપરા
રોડ વેજલપયર ગામની પાછળ વેજલપયર) એ િા.૨૯/૫/૧૯ નારોજ સોલા હાઈકોટટ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે
ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૦૭/૦૫/૧૯ બપોરના ૧/૩૦ વાગ્યાના સયમારે ગોિા હાઉસીંગમાં અંબીકાનગર
ચોક ગોિા ખાિે એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે પયરૂષ કાન્િાબહેનના ગળામાંથી સોનાની ચેઈન હકમિ
રૂપપયા ૩૦,૦૦૦/-ખેચી િોડી લયટં કરી નાસી ગયા હિા.આ ગયનાની િપાસ પોસઇ.શ્રી એમ.જે.હણ
ય ચલાવે છે

ચોરીઃ-

સિાચાર યાદી નં.૯૨૪/૧૯

રાણીપઃ ગોપાલપસિઁગ ભીખપસિઁગ ચૌહાણ (ઉ.વ.૩૯) (રહે.ગામ ભાચરના િા.લયણી ી.જોધપયર રાજસ્થાન) એ
િા.૨૯/૫/૧૯ નારોજ રાણીપ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે લકઝરી બસ નંબર આરજે ૭
પીએ ૭૩૯૪ માં ડ્રાઇવર િરીકે નોકરી કરિો આરોપી કમલેશ રામચંદ્ર નાયી (રહે. ગામ જેિાયાવાસ િાલયકોબબલાડા ી-જોધપયર રાજસ્થાન) િા.૨૭/૦૫/૧૯ કલાક ૯/૧૫ વાગ્યાના સયમારે સયભાષબિજ પ્રબોધ રાવળ
સકટ લની બાજયમાં ખયલ્લા મેદાનમાંથી લકઝરી બસ નંબર આરજે ૭ પીએ ૭૩૯૪ હકમિ રૂપપયા ૫,૦૦,૦૦૦/ચોરી કરી લઇ ગયો છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી કે.ી.દે સાઇ ચલાવે છે .

અપમતૃ ્ઃુ -

સિાચાર યાદી નં.૯૨૫/૧૯

નરોડાઃ નરોડા નાના બચલોડા મેઘા હાઇટ્સ નામની સાઇડ “બી” બ્લોક ખાિે રહેિા અને ત્યા જ કામ કરિા
પોપટલાલ ભીમીભાઇ ખરાડી (ઉ.વ.૨૧) (મયળ વિન. ભેંસરા ચોકડા િા-ગલીયાગોટ ી-ડયગ
ં રપયર
રાજસ્થાન) િા.૨૮/૫/૧૯ રાિના ૧૧/૩૦ વાગ્યાના સયમારે સાઈટના ચોથા માળે થી પડી જિા ગંભીર
ઈજાઓ થિા િેમનય ં મ ૃત્ર્ય પનપજર્ય ં હતય. આ અંગે નરોડા પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ
મ.સ.ઇ.શ્રી સયરેશ સખારામ ચલાવે છે .
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આતિહતયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૯૨૬/૧૯

આનંદનગરઃ હદપકભાઇ લક્ષ્મણભાઇ મકવાણા (ઉ.વ.૩૦) (રહે. રોહહિવાસ જોધપયર ગામ સેટેલાઇટ) એ
િા.૨૯/૦૫/૧૯ કલાક ૧/૦૦ થી ૮/૦૦ વાગ્યાના સયમારે પોિાના ઘરે ગળે ફાસો ખાઈ આત્મહત્યા કરી હિી.
આ અંગે આનંદનગર પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ હે.કો.શ્રી મયનીરમહંમદ ઇસયબભાઇ
ચલાવે છે .

રાિોલઃ અલ્પેશભાઇ નરપસહભાઇ પટેલ (ઉ.વ.૩૪) (રહે.વ્રજપવહાર સોસાયટી વસ્ત્રાલ) એ બબમારીથી કંટાળી
િા.૧૮/૫/૧૯ બપોરના ૧/૩૦ વાગ્યાના સયમારે ધાબા પરથી પડતય મયકી આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે
રામોલ પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ મ.સ.ઇ.શ્રી રાધાબહેન ચંદયભાઇ ચલાવે છે .

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