જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
ુ વાર
તા૧૦/૦૭/૨૦૧૯ બધ
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૧૪૮/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૩૭ કેસ કરી, ૩૫ વ્યક્તિઓને ઝડપી અને ૮૮ લીટર
દે શી દારૂ, ૪૨ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૧ રરક્ષા અને ૧ સ્કૂટર કબજે કર્યુ હતય. િેમજ જયગાર ધારા હેઠળ ૭ કેસ
કરી, ૨૨ વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૧,૩૫,૧૭૦/- અને જયગારના સાધનો કબજે કયાુ હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૧૪૯/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મયજબ કયલ
૨૦૬ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી ૯૩ મયજબ ૧૮ વ્યક્તિઓની અને પાસા હેઠળ ૩
વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી.

મવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :-

સિાચાર યાદી નં.૧૧૫૦/૧૯

ર્ાગડાપીઠઃ પવનકયમાર માધવદાસ મોિયાણી (રહે.દયપસળી સોસાયટી િલાવડી હાંસોલ સરદારનગર) એ
િા.૦૯/૦૭/૧૯ નારોજ કાગડાપીઠ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૦૨/૦૯/૨૦૧૫ થી
આજદીન સયધીના સમયગાળા દરમ્યાન કાગડાપીઠ સફલ-૩ ખાિે આરોપી (૧) પવજયભાઇ સેવકાની (સફલ-૩
ય ) (૨) પવનોદભાઇ સોનીયા
સીયા ફેશન ત્રીજો માળ દયકાન નં-બી/૩૪૫ અને હરીઓમ એ.સી.માકે ટ કાલયપર
ય ) (૩) અનીલભાઇ નારવાણી (માયાફેશન(ફેશન િથા ક્રીએશન-૩૨૩ હરીઓમ એ.સી.માકે ટ પાંચકયવા કાલયપર
ય ) એ ભેગા મળી વેપારી િરીકે ઓળખ આપી, કાપડનો માલ
૩૧૭ રહે-હરીઓમ એ.સી.માકે ટ પાંચકયવા કાલયપર
રકમિ રૂપપયા ૯૦,૫૫,૮૭૫/- ખરીદી કરી, આજદીન સયધી કાપડના માલના રૂપપયા નહી ચયકવી, પવનકયમાર
િથા િેમના ભાગીદાર મેહલ
ય ભાઇ સાથે પવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી કરી છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
કે.એ.જાડેજા ચલાવે છે .

ઘરફોડઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૧૫૧/૧૯

વસ્ત્રાપરુ ઃ ગેમરભાઇ જીવણભાઇ દે સાઇ (ઉ.વ.૪૫)(રહે.દશુન એપાટુ મેન્ટ, શાશ્ત્ત્રીનગર શાકમાકે ટ પાસે
નારણપયરા) એ િા.૦૯/૦૭/૧૯ નારોજ વસ્ત્રાપયર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે
િા.૦૬/૦૭/૧૯ રાિના ૮/૦૦ થી િા.૦૯/૦૭/૧૯ સાજના ૫/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન જે.બી.ટાવરના
ભોયરામા “પવરાજ ઇન્રાટ્રેક” નામની ઓફીસમા આવેલ પોિાની “એસ્ટેટ બ્રોકર” ની કેબીનની બાજયમા આવેલ
દરવાજાની લોકની જગ્યાની દીવાલ િોડી, અજાણી વ્યક્તિ કેબીનમાં પ્રવેશ કરી, રોકડ રૂપપયા ૧,૫૦,૦૦૦/અને ડેલ કંપનીનય ં કોમ્્ર્યટર રકમિ રૂપપયા ૮,૦૦૦/- ચોરી કરી લઇ ગઇ છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
જી.આર.ભરવાડ ચલાવે છે .
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રાિોલઃ ધનેશ છોટાલાલ પત્રવેદી (ઉ.વ.૫૨) (રહે.નીરાંિ એપાટુ મેંટ, નીરાંિ ચાર રસ્િા વસ્ત્રાલ) એ રામોલ
પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૦૮/૦૭/૧૯ રાિના ૧૧/૦૦ થી િા.૦૯/૦૭/૧૯ સવારના
૬/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન વસ્ત્રાલ નીરાંિ ચાર રસ્િા પાસે આવેલ પોિાની “શીવમ પાલુર” નામની દયકાનના
શટરનય ં લોક િોડી, અજાણી વ્યક્તિ દયકાનમાં પ્રવેશ કરી, કેશ કાઉન્ટર અને ડબ્બામાંથી રોકડ રૂપપયા
૧,૭૦,૦૦૦/- મિાની ચોરી કરી લઇ ગઇ છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી વી.બી.વાઘેલા ચલાવે છે .

પસક ઝુટવી લઇ ગયોઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૧૫૨/૧૯

સોલા હાઇર્ોટક ઃ કૃપાલીબહેન વા/ઓ સંદીપકયમાર પત્રવેદી (ઉ.વ.૩૬)(રહે.આઈ.સી.બી.સીટી, પવશ્વાસ સીટી
સામે, વંદેમાિરમ ગોિા) િા.૦૯/૦૭/૧૯ બપોરના ૧/૧૫ વાગ્યાના સયમારે વંદેમાિરમ ટાઉનશીપ શાન્િી
જયપનયર પ્રી-પ્રાઈમરી સકયલ સામેથી પસાર થઇ રહ્યા હિા ત્યારે મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ પયરૂષ (૨૫ થી
૩૦ વષુના આશરાનો) કૃપાલીબહેન પાસેના રોકડ રૂપપયા ૧૦,૦૦૦/-, સોનાનો દોરો રકમિ રૂપપયા
૨૫,૦૦૦/- િથા સેમસંગ મોબાઇલ ફોન રકમિ રૂપપયા ૧૦,૦૦૦/- મળી કયલ રૂપપયા ૪૫,૦૦૦/- સાથેન ય
પસુ ખેચી લઇ નાસી ગયો હિો. આ અંગેની ફરીયાદ કૃપાલીબહેન પત્રવેદીએ સોલા હોઇકોટુ પોલીસ સ્ટેશન
ખાિે નોધાવી છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી જે.ડી.પટેલ ચલાવે છે .

સાપ ર્રડતા મતૃ ્ઃુ -

સિાચાર યાદી નં.૧૧૫૩/૧૯

સરખેજઃ લલીબહેન વા/ઓ સંજયભાઇ િડવી (ઉ.વ.૨૩)(રહે.સાણંદ સકુ લથી શાંપિપયરા જિા રોડ પર બંધ
પેટ્રોલ પંપની બાજયમાં આવેલ છાપરામાં સરખેજ) િા.૨૯/૦૬/૧૯ રાિના સમયે પોિાના રહેણાંકમાં સયિા
હિા ત્યારે સાપ કરડી જિાં સારવાર માટે સોલા પસવીલ હોસ્પીટલ ખાિે દાખલ કયાુ હિા. જયાં સારવાર
દરમ્યાન િા.૦૯/૦૭/૧૯ નારોજ િેમનય ં મ ૃત્ર્ય પનપજર્ય ં હતય. આ અંગે સરખેજ પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી
આ અંગેની િપાસ મ.પો.કપમ.શ્રી 'એમ' ડીવીઝન નાઓ ચલાવે છે .

આતિહતયા :-

સિાચાર યાદી નં.૧૧૫૪/૧૯

વાસણાઃ પ્રાચીબહેન ડો/ઓ ભોગીલાલ સોલંકી (ઉ.વ.૧૯) (રહે.ગોકયળ શેરી, સોમેશ્વરનગર વાસણા) એ
અગમ્ય કારણસર િા.૦૯/૦૭/૧૯ કલાક ૧૦/૩૫ વાગ્યા પહેલા પોિાના ઘરે પંખાના હક
ય સાથે ચાદર બાંધી
ગળે ફાસો ખાઈ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે વાસણા પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ
પો.સ.ઈ.શ્રી જે.બી.પરમાર ચલાવે છે .

કૃષ્ણનગરઃ વપનિાબહેન મહેશભાઇ ગજેરા (ઉ.વ.૪૦) (રહે.ધનેવપાકુ સોસાયટી પવભાગ-૩ મયક્તિધામ
એસ્ટેટ સામે પનકોલ રોડ) એ અગમ્ય કારણસર િા.૦૮/૦૭/૧૯ રાિના ૧૧/૩૦ વાગ્યાના સયમારે પોિાના
ઘરે રસોડાના પસલીગના હક
ય માં દયપટ્ટો બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે કૃષ્ણનગર પોલીસે
અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી એન.એસ.સાકરીયા ચલાવે છે .

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