જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૦૯/૦૬/૨૦૧૯ રમવવાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૯૮૧/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૭૬ કેસ કરી, ૭૫ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૫૭૧ લીટર દે શી
દારૂ, ૧૬૪ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૧ બબયર ટીન, ૨ કાર, ૧ રરક્ષા, ૧ મોટર સાયકલ અને ૧ સ્કૂટર કબજે કર્યુ
હતય. િેમજ જયગાર ધારા હેઠળ ૨ કેસ કરી ૬ વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૯૮૩૦/- અને જયગારના સાધનો
કબજે કયાુ હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૯૮૨/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મયજબ
કયલ ૧૦૦ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી.

મવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :-

સિાચાર યાદી નં.૯૮૩/૧૯

ુ રુ ઃ સંજયકયમાર ચંદનમલ શાહ (રહે.ડૉ.ચંદ્રકાંિ ગાંધી બંગ્લોઝ પોરવાલ સોસાયટીની ગલીમાં રહરાજૈન
ર્ાલપ
ય
સોસાયટી રામનગર સાબરમિી) એ િા.૮/૬/૧૯ થી આજદીન સયધીના સમયગાળા દરમ્યાન કાલયપર
ય , આશીવાુદ માકે ટ, કપાસીયા
પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૦૪/૦૧/૧૬ નારોજ કાલયપર
બજાર, ખાિે આવેલ દયકાન નં.૨૦૬/એ “અંબીકા એન્ડ કય” નામની સંજયકયમાર શાહની દયકાનેથી આરોપી (૧)
ે ર,ચાંદનીચોક, રદલ્હી) (૨) “ગૌિમ
દલાલ િારાચંદ સયથાર (રહે. માધવ ટેક્ષટાઇલ એજન્સી, ૬૪૦, ગલી ગાંડશ્વ
સ્વામી ટેક્ષટાઇલ” ના માબલક અપનલભાઇ ભગવાનપસિંગ જૈન િથા (૩) “પ્રગ્યા ઇમ્પેક્ષ” ના માબલક સંયમ
અપનલભાઇ જૈન (બન્ને રહે. ૯૩૧૮, સેતટર-૩, રાજેન્દ્રનગર, શાહીબાબાદ, ગાજીયાબાદ, ઉત્તરપ્રદે શ) (૪)
ય ય ફેબ્રીતસ” ના માબલક શંભ ય છાબડા િથા રદપકભાઇ છાબડા િથા રાજયભાઇ છાબડા (ત્રણેય
“વાહેગર
રહે.૯/૭૭૪૬, કૈ લાસનગર, રદલ્હી) એ ભેગા મળી શટુ ના કાપડનો માલ રકમિ રૂપપયા ૭૦,૬૦,૬૫૮/- ખરીદી
કરી નાણાં નહી આપી પવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી કરી છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એસ.એચ.મછાર
ચલાવે છે .

વાસણાઃ કાન્િાબહેન વા/ઓફ ભીખાજી ઠાકોર (ઉ.વ.૫૦) (રહે. કામદાર સોસાયટી બયટભવાની રોડ વેજલપયર)
િા.૮/૬/૧૯ કલાક ૧૧/૦૦ વાગ્યાના સયમારે બયટભવાની મંરદરથી શટલ ઓટોરરક્ષામાં બેસી જીવરાજ ચાર
રસ્િા જિા હિા ત્યારે આરોપી રરક્ષામાં બેઠેલ બે પયરૂષોએ રરક્ષા ચાલકની મદદગારીથી કાન્િાબહેનને જીવરાજ
ચાર રસ્િા ઉિરવાનય હતય છિા આ પયરૂષોએ જીવરાજ પાકુ ચાર રસ્િાથી આગળ મલાવ િળાવ િરફ સ્વસ્િીક
જવેલુસની દયકાન આગળ ઉિારી

કાન્િાબહેન સાથે લોભામણી વાિો કરી પવશ્વાસમાં લઈ પૈસાનય પડીકય

બિાવી કાન્િાબહેન પાસેની સોનાની ચેઈન રકમિ રૂપપયા ૩૦,૦૦૦/- કઢાવી લઈ છે િરપીંડી કરી નાસી
ગયા હિા. આ અંગેની ફરીયાદ કાન્િાબહેન ઠાકોરે વાસણા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગયનાની
િપાસ વય.પો.સ.ઇ.શ્રી ર્ય.આર.ભટ્ટ ચલાવે છે .
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ચોરીઃ-

સિાચાર યાદી નં.૯૮૪/૧૯

વાસણાઃ ભગવિીબહેન વા/ઓફ પવષ્ણયભાઈ સયથાર (ઉ.વ.૬૨) (રહે.સ્વામીનારાયણ પાકુ -૨ ભાઠ્ઠાગામ
વાસણા) એ િા.૮/૬/૧૯ નારોજ વાસણા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૨૦/૫/૧૯ થી
િા.૧/૬/૧૯ સયધીના સમયગાળા દરમ્યાન પોિાના ઘરની પિજોરીમાથી સોનાની ચેન નંગ-૨ રકમિ રૂપપયા
૩૦,૦૦૦/-, સોનાની બયટીઓ બે રકમિ રૂપપયા ૩,૦૦૦/- સોનાની બયટી ડાયમડ ઘાટની રકમિ રૂપપયા
૩,૦૦૦/-, એક સોનાની બયટી કડીવાળી રકમિ રૂપપયા ૩,૦૦૦/-, સોનાના પેડલ નંગ-૩ રકમિ રૂપપયા
૯૦૦૦/-, સોનાની વીટી રકમિ રૂપપયા ૩,૦૦૦/-, ચાંદીનો કંદોરો, લક્કી, સાંકળા બે જોડી મળી રકમિ
રૂપપયા ૧૫,૦૦૦ /- મળી કયલ રકમિ રૂપપયા ૬૬,૦૦૦ /- મિાની અજાણી વ્યક્તિ ચોરી કરી લઈ ગઈ છે .
આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી વી.જે. જાડેજા ચલાવે છે .
ઉપરોતિ ગયનાના કામે શકદાર આરોપી િરીકે ભગવિીબહેન સયથારની વહય રડમ્પલબહેન
વા/ઓફ નીલેશભાઈ સયથાર દશાુવેલ છે .

અપમ ૃત્ુઃ-

સિાચાર યાદી નં.૯૮૫/૧૯

અિરાઈવાડીઃ કમળાબહેન વા/ઓ કાંિીભાઇ ઝાલા (ઉ.વ.૫૦) (રહે. જોગેન્દ્રપસિંગની ચાલી રામનગર
ભીલવાડા) િા.૮/૬/૧૯ બપોરના ૧૨/૦૦ વાગ્યાના સયમારે આપશમા કંપનીમા પિરા ઉપર ચડી સફાઇ
કરિા હિા ત્યારે પિરૂં તયટિા નીચે પડિા ગંભીર ઈજાઓ થિા સારવાર માટે એલ.જી.હોક્સ્પટલમા લઈ જિા
ફરજ પરના ડૉશ્રીએ મ ૃિ જાહેર કયાુ હિા. આ અંગે અમરાઈવાડી પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની
િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી સી.પી.રાવ ચલાવે છે .

આતિહતયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૯૮૬/૧૯

ઘાટલોડીયાઃ કાન્િીભાઇ છગનભાઇ પટેલ (ઉ.વ.૬૭) (રહે. રત્નદીપ ટાવર ઘાટલોડીયા) એ બબમારીથી
કંટાળી િા.૮/૬/૧૯ બપોરના ૧/૦૦ વાગ્યાના સયમારે પોિાના ઘરે ગળે ફાસો ખાઈ આત્મહત્યા કરી હિી.
આ અંગે ઘાટલોડીયા પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પોસઈ.શ્રી એ.આર.ડાંગર ચલાવે છે .

શાહીબાગઃ મર્યરભાઇ અશોકભાઇ ગોહેલ (ઉ.વ.૨૯) (રહે. કે જે કડીયાની ચાલી બળીયા લીમડી ન્ર્ય પસપવલ
રોડ શાહીબાગ) એ અગમ્ય કારણસર િા.૮/૬/૧૯ રાિના ૧૦/૨૦ વાગ્યાના સયમારે પોિાના ઘરે ગળે ફાસો
ખાઈ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે શાહીબાગ પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ મ.સ.ઈ.શ્રી
અજીિપસિંહ ચલાવે છે .

રખિયાલઃ બળવંિભાઇ પવરાભાઇ વોરા (ઉ.વ.૬૦) (રહે. પવજયકામદાર સોસાયટી પ્રભાકર ટેનામેન્ટ પાછળ
જી.ડી.હાઇસ્કયલ રોડ સૈજપયર બોઘા નરોડા) એ બબમારીથી કંટાળી િા.૮/૬/૧૯ બપોરના ૧/૦૦ વાગ્યાના
સયમારે બાપયનગર જનરલ હોસ્પીટલના ચોથા કે પાંચમા માળે થી નીચે પડતય મયકી આત્મહત્યા કરી હિી. આ
અંગે રબખયાલ પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ મસઈ.શ્રી બળદે વપસિંહ રામપસિંહ ચલાવે છે .

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