જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા૧૧/૦૭/૨૦૧૯ ગરૂુ વાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૧૫૫/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૨૫ કેસ કરી, ૩૨ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૨૯૯ લીટર દે શી
દારૂ, ૧૫૧ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૦૬ બીયરટીન, ૦૧ રરક્ષા, ૦૧ કાર અને ૦૧ સ્કૂટર કબજે કર્યુ હતય. િેમજ
જયગાર ધારા હેઠળ ૦૫ કેસ કરી, ૧૩ વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૩૭,૮૧૦/- અને જયગારના સાધનો
કબજે કયાુ હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૧૫૬/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મયજબ કયલ
૧૬૬ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી ૯૩ મયજબ ૦૫ વ્યક્તિઓની અને પાસા હેઠળ ૦૭
વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી.

ઘરફોડઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૧૫૭/૧૯

ુ રુ : અમીિભાઇ સયરેશકયમાર ખત્રી (રહે.બીજો માળ, મહાલક્ષ્મી એવન્ર્ય, બંગલા અરીયા, કયબેરનગર)
ર્ાલપ
ય પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૦૯/૦૭/૨૦૧૯ રાિના ૯/૦૦ થી
એ કાલયપર
ય , રે વડી બજાર,
િા.૧૦/૦૭/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૧/૦૦ વાગ્યા સયધીના સમયગાળા દરમ્યાન કાલયપર
બી.બી.સી. માકે ટની સામે, ન્ર્ય એલ.કે. ટ્રસ્ટ બબલ્ડીંગ, ત્રીજા માળે દયકાન નં.-૭૪ માં આવેલ “એસ.અમીિકયમાર
ટેક્ષટાઇલ્સ” નામની પોિાની દયકાનના શટરનય ં લોક િોડી, અજાણી વ્યક્તિ દયકાનમાં પ્રવેશ કરી, િીજોરીમાંથી
રોકડ રૂપપયા ૧૫,૦૦૦/- અને લેપટોપ રકિંમિ રૂપપયા ૩૧,૦૦૦/- મળી કયલ રૂપપયા ૪૬,૦૦૦/- મિાની
ચોરી કરી લઇ ગઇ છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એસ.બી.સરવૈયા ચલાવે છે .

સરદારનગર : મનોજકયમાર રાજલદાસ રીઝવાની (રહે.જયના “જી” વોડુ શાંન્િીપ્રકાશ પાટીપ્લોટુ ની બાજયમાં
દે વલશ્યામ ફલેટની સામે કયબેરનગર) એ સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે
િા.૧૦/૦૭/૨૦૧૯ ના ૧/૧૫ થી ૫/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન કોઇપણ સમયે ઘરના મેઇન દરવાજાની બાજયમાં
આવેલ લોખડની બારીમાંથી કોઇ સાઘન વડે દરવાજાની સ્ટ્રોપર ખોલી, અજાણી વ્યક્તિ ઘરમાં પ્રવેશ કરી,
િીજોરીમાંથી સોનાના દાગીના કયલ રકિંમિ રૂપપયા ૧,૯૦,૦૦૦/- મિાના ચોરી કરી લઇ ગઇ છે . આ ગયનાની
િપાસ પો.ઇ.શ્રી જે.સી.શેખ ચલાવે છે .
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સોનાનો દોરો ખેંચી તોડી લઇ ગયોઃએરપોટક

સિાચાર યાદી નં.૧૧૫૮/૧૯

: ભાનયબહેન વા/ઓ કેિનાનંદ ઇન્રેકર (ઉ.વ.૫૫)(રહે.ભરેશ્વર સોસાયટી સરદારનગર)

િા.૧૦/૦૭/૨૦૧૯ રાિના ૯/૩૦ વાગ્યાના સયમારે કોિરપયર ટનીંગ િંબ ય ચોકીની સામે જોગણી માિાના
મંદીર પાસે રોડ ઉપરથી પસાર થઇ રહ્યા હિા દરમ્યાન મોટર સાઇકલ ઉપર આવેલ એક પયરૂષ ભાનયબહેનના
ગળામાંથી સોનાની ચેઇન રકિંમિ રૂપપયા ૩૧,૦૦૦/- ખેંચી િોડી લઇ નાસી ગયો હિો. આ અંગેની ફરીયાદ
ભાનયબહેન ઇન્રેકર એ એરપોટટુ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોંધાવી છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
ડી.બી.પ્રજાપપિ ચલાવે છે .

બેગ ઝંટવી લઇ ગયા :-

સિાચાર યાદી નં.૧૧૫૯/૧૯

ઇસનપરુ : યોગેશકયમાર સયમેિભાઇ પટેલ (રહે.મયરલીધર સોસાયટી, સાગર સ્કયલ પાસે નવા નરોડા) એ
ઇસનપયર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૦૯/૦૭/૧૯ સાંજના ૬/૦૦ વાગ્યાના સયમારે
ઘોડાસર મંગલેશ્વર મહાદે વ આવકાર હોલ ચાર રસ્િા વચ્ચે આવેલ રાજધાની ટેનામેંટના દરવાજા આગળ
રોડ ઉપરથી પોિાના મોટર સાયકલ ઉપર પસાર થઇ રહ્યા હિા દરમ્યાન એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ
બે પયરૂષ ભેગામળી યોગેશકયમારે પોિાની મોટર સાયકલની ટાંકી ઉપર મયકેલ બેગ કે જેમાં રોકડ રૂપપયા
૬૦,૩૭૦/- િથા ટેબલેટ રકિંમિ રૂપપયા ૬,૦૦૦/- મળી કયલ રૂપપયા ૬૬,૩૭૦/- મિા મયકેલ બેગ ઝંટવી
લઇ નાસી ગયા હિા. આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી પી.કે.ગોહીલ ચલાવે છે .

ચોથા િાળે થી પડી જતાં મ ૃત્યુ :-

સિાચાર યાદી નં.૧૧૬૦/૧૯

ુ રુ ઃ પ્રભાિ પસપસર કરમાકર (ઉ.વ.૩૭) (રહે. ચોથો માળ સ્વાપમ એપાટુ મેંટ ખોડી આંબલી કાલયપરય )
ર્ાલપ
િા.૦૯/૦૭/૧૯ રાિના ઘરની અગાસીમાં સયિા હિા ત્યારે ચોથા માળથી પડી જિા ગંભીર ઈજાઓ થિા
ય પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
િેમનય ં મ ૃત્ર્ય પનપજર્ય ં હતય. આ અંગે કાલયપર
પી.એમ.ચૌધરી ચલાવે છે .

ર્રં ટ લાગતા મ ૃત્યુ :-

સિાચાર યાદી નં.૧૧૬૧/૧૯

વાસણાઃ ઓડાના મકાનમાં અમન-આકાશ પાટી પ્લોટની બાજયમાં રહેિા પપ્રયંકાબહેન જાવસીંગભાઈ
ભીલવાડા (ઉ.વ.૧૬)(મયળ વિન. ગામ:ભાટીવાડા િા.જી.દાહોદ) િા.૦૯/૦૭/૧૯ બપોરના ૨/૩૦ વાગ્યાના
સયમારે જીવરાજપાકુ દે વાસ ફલેટ સામે શાલોન રે સીડેન્સી ખાિે કામ કરિા હિા ત્યારે પમક્ષર મશીનનય કામ
પિાવી પમક્ષર મશીનને બીજી જગ્યાએ ફેરવવા જિા પવજ કરં ટ લાગિા, સારવાર માટે િેમને જીવરાજ મહેિા
હોક્સ્પટલ ખાિે લઈ જિા ફરજ પરના ડૉ.શ્રી એ મ ૃિ જાહેર કયાુ હિા. આ અંગે વાસણા પોલીસે અકસ્માિ
મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી વી.જે.જાડેજા ચલાવે છે .
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પાણીની ટાંર્ીિાં પડી જતાં મ ૃત્યુ :-

સિાચાર યાદી નં.૧૧૬૨/૧૯

સરદારનગરઃ અનીિાબહેન જયેશભાઇ સોલંકી (ઉ.વ.૨૩) (રહે.નોબલનગર ટેનામેન્ટ નોબલનગર)
િા.૧૦/૦૭/૧૯ સવારના ૭/૩૫ વાગ્યાના સયમારે ઘરની પાછળ ખયલ્લી પાણીની ટાંકીમા પાણી ભરિી વખિે
ટાંકીમાં પડી જિા સારવાર માટે સીંધય હોસ્પીટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હિા. જયાં સારવાર દરમ્યાન
કલાક ૧૨/૩૦ વાગે િેમનય ં મ ૃત્ર્ય પનપજર્ય ં હતય. આ અંગે સરદારનગર પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ
અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી જે.જી.ધીલ્લોન ચલાવે છે .

અપમત્ૃ ય ુ :-

સિાચાર યાદી નં.૧૧૬૩/૧૯

િાધવપરુ ા : મયકયંદભાઇ કોકીલભાઈ મંડલ (ઉ.વ.૩૨)(રહે.જયના પમ્પીગ સ્ટેશનની પાછળ ગેસપયરા નારોલ)
ય ચોખા બજારની બાજયમા આવેલ સેંચ્ર્યરી માકે ટની
એ િા.૦૯/૭/૧૯ રાિના ૯/૦૦ વાગ્યાના સયમારે કાલયપર
સામે રોડ પર ગેસની પાઈપ લાઈન સવુન ય ં કામ કામ કરિા હિા દરમ્યાન મયકયદભાઈ િથા રાજયભાઈ બંન્ને
ગટરનય ઢાંકણય ખોલિા અંદરથી એકદમ ગેસની િીવ્ર વાસ બંન્ને ના શ્વાસમા જવાથી મયકયદભાઇ અને રાજયભાઈ
બંન્ને ને ચક્કર આવેિા, મયકયંદભાઇ બેભાન થઈ જિા, સારવાર માટે િેમને રિન હોક્સ્પટલ ઈસનપયર ખાિે
દાખલ કરિા િા.૧૦/૦૭/૨૦૧૯ ના કલાક ૩/૫૦ વાગે મયકયંદભાઇને ફરજ પરના ડો.શ્રી એ મ ૃિ જાહેર કયાુ
હિા. આ અંગે માધવપયરા પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ મ.સ.ઈ.શ્રી લાલયભાઇ હીરાભાઇ
ચલાવે છે .

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