જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
ુ વાર
તા૧૨/૦૭/૨૦૧૯ શક્ર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૧૬૪/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૪૨ કેસ કરી, ૩૫ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૩૯૦ લીટર દે શી
દારૂ, ૧૩૪ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૪૦ તવાટટ ર ઈંગ્લીશ દારૂ, ૧૦ બબયર ટીન અને ૧ ટ્રક કબજે કરી હિી. િેમજ
જુગાર ધારા હેઠળ ૨ કેસ કરી, ૫ વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૬૫૯૦/- અને જુગારના સાધનો કબજે
કયાટ હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૧૬૫/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૫૭ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૬ વ્યક્તિઓની અને પાસા હેઠળ ૫
વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી.

ઘરફોડઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૧૬૬/૧૯

એલીસબ્રીજઃ મહેન્દ્રભાઇ માનચંદભાઇ શાહ (રહે. રરધમ બંગલો વાસણા કોમ્યુનીટી હોલ સામે વાસણા) એ
િા.૧૧/૦૭/૧૯ નારોજ એલીસબ્રીજ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૧૯/૦૬/૧૯ રાિના
૮/૩૦ થી િા.૨૦/૦૬/૧૯ કલાક ૮/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન એલીસબ્રીજ ગુજરાિ કોલેજની બાજુમા ઓરીયન્દ્ટ
તલબ સામે વોલ સ્ટ્રીક પવભાગ-૧ બબલ્ડીંગમા ઓફીસ નંબર-૪૦૧,૪૦૨ ના દરવાજાના નકુચા િોડી અજાણી
વ્યક્તિ ઓફીસમાં પ્રવેશ કરી સોનાની પવિંટી રકમિ રૂપપયા ૩૦,૦૦૦/-, ચાંદીની લગડી રકમિ રૂપપયા
૧૦,૦૦૦/- મોબાઈલ ફોન રકમિ રૂપપયા ૩૦૦૦/- અને રોકડ રૂપપયા ૨૭૦૦/- મળી કુલ રૂપપયા ૪૫,૭૦૦/મિાની ચોરી કરી લઈ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી એ.પી.જેબલીયા ચલાવે છે .

સરખેજઃ પનલેશભાઇ અરપવિંદભાઇ જાદવ (રહે. પવનાયકા હોમ્સ ગોકુલમ ફ્લેટ આગળ ઉજાલા હોટલ પાછળ
સરખેજ) એ સરખેજ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૧૦/૦૭/૧૯ રાિના ૯/૧૫ થી
િા.૧૧/૦૭/૧૯ કલાક ૯/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના મકાનના દરવાજાના નકુચા િોડી અજાણી વ્યક્તિ
ઘરમાં પ્રવેશ કરી િીજોરીમાંથી સોનાની બુટ્ટી રકમિ રૂપપયા ૨૦,૦૦૦/-, ચાંદીની પાયલ રકમિ રૂપપયા
૩૦૦૦/- અને રોકડ રૂપપયા ૧૪,૦૦૦/- મળી કુલ રૂપપયા ૩૭,૦૦૦/- મિાની ચોરી કરી લઈ ગઈ છે . આ
ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી ડી.સી.પરમાર ચલાવે છે .
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નરોડાઃ પંકજભાઇ અંબાલાલ સુથાર (રહે. કૈ લાશ કોમ્પલેક્ષ હરીઓમ દાલબાટીની બાજુમા બેઠક રોડ નરોડા)
એ નરોડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૧૧/૦૭/૧૯ સવારના ૧૧/૪૫ થી બપોરના
૧૨/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના મકાનના દરવાજાનુ િાળુ િોડી અજાણી વ્યક્તિ પ્રવેશ કરી સોના-ચાંદીના
દાગીના રકમિ રૂપપયા ૧,૩૪,૩૦૦/- અને રોકડ રૂપપયા ૪૩,૦૦૦/- િેમજ સાહેદ રાજુભાઇ મંગાભાઇ શમાના
મકાનમાંથી રૂપપયા ૫૦,૦૦૦/- ભરે લ ગલ્લો મળી કુલ રૂપપયા ૨,૨૭,૩૦૦/- મિાની ચોરી કરી લઈ ગઈ
છે . આ ગુનાની િપાસ પો.ઈ.શ્રી એચ.બી.વાઘેલા ચલાવે છે .

ચોરીઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૧૬૭/૧૯

ચાંદખેડાઃ અમનરદપ પરમપવરપસિંગ સંધ ુ (રહે. શહજાનંદ પવલ-૦૨ ન્દ્યુ સી.જી.રોડ ચાંદખેડા) એ ચાંદખેડા
પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૧૦/૦૭/૧૯ સવારના ૧૦/૦૦ થી બપોરના ૧૨/૦૦ વાગ્યા
દરમ્યાન પોિાના ઘરે કામ કરવા આવેલ આરોપી જયોપિ,પુજા,અને રાહલ
ુ (રહે.ચાંદખેડા ગામ) ઘરમાંથી
સોનાની ચેઈન રકમિ રૂપપયા ૩,૭૫,૦૦૦/-, સોનાની વીટી નંગ-૨ રકમિ રૂપપયા ૯૦,૦૦૦/-, સોનાનુ કડું
રકમિ રૂપપયા ૧,૨૭,૫૦૦/- મળી કુલ રકમિ રૂપપયા ૫,૯૨,૦૦૦/- ચોરી કરી લઈ ગઈ છે . આ ગુનાની
િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી જી.વી.ચૌધરી ચલાવે છે .

ટ્રેઈનની અડફેટે મતૃ ્ઃુ -

સિાચાર યાદી નં.૧૧૬૮/૧૯

જીઆઇડીસી વટવાઃ પવનોદ ગંગારામ કેવટ (ઉ.વ.૨૧) (રહે. હનુમાનગર જશોદાનગર જીઆઇડીસી વટવા)
િા.૧૧/૦૭/૧૯ સાજના ૬/૧૫ વાગ્યાના સુમારે જીઆઇડીસી વટવા પુપનિનગર ફાટકના થાંભલા નંબર
૪૮૯/૧૭ થી ૪૮૯/૧૯ નજીક રે લવેની અડફેટે આવી જિા ગંભીર ઈજાઓ થિા િેમનુ ં મ ૃત્યુ પનપજયુ ં હતુ.
આ અંગે જીઆઇડીસી વટવા પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી એ.બી.રાઠોડ
ચલાવે છે .

ધાબા ઉપરથી પડી જતાં મતૃ ્ ુ :-

સિાચાર યાદી નં.૧૧૬૯/૧૯

ખોખરાઃ હરીકેશ છત્રોહન યાદવ (ઉ.વ.૨૩) (રહે. માસ્િરની ચાલી હરીપુરા ખોખરા) િા.૪/૭/૧૯ રાિના
૩/૩૦ વાગ્યાના સુમારે પોિાના રહેણાંકના ધાબા પરથી પડી જિા ગંભીર ઈજાઓ થિા સારવાર માટે િેમને
એલ.જી.હોસ્પીટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હિા. જયાં સારવાર દરમ્યાન િા.૧૧/૭/૧૯ બપોરના ૧૨/૪૫
વાગે િેમનુ ં મ ૃત્યુ પનપજયુ ં હતુ. આ અંગે ખોખરા પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી
આર.પી.મકવાણા ચલાવે છે .

આતિહતયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૧૭૦/૧૯

દાણીલીિડાઃ પમસ્બા વા/ઓ સોહેબભાઇ છીપા (ઉ.વ.૨૦) (રહે. ભીલવાસ વાસુદેવ ધનજીની ચાલી
પરીબક્ષિલાલનગર બ્લોક નંબર-૮ ની બાજુમા દાણીલીમડા) એ અગમ્ય કારણસર િા.૧૧/૦૭/૧૯ કલાક
૬/૧૮ વાગ્યા પહેલા પોિાના ઘરે ગળે ફાસો ખાઈ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે દાણીલીમડા પોલીસે
અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ મદદનીશ પોલીસ કપમશન શ્રી “કે” પવભાગ ચલાવે છે .

2

એરપોટક ઃ પુનમબહેન જયરકશન સુજનાની (રહે. જોગણીમાિાના છાપરાં ભરેશ્વર સરદારનગર) એ અગમ્ય
કારણસર િા.૧૧/૭/૧૯ બપોરના ૨/૩૦ વાગ્યાના સુમારે પોિાના ઘરે ગળે ફાસો ખાઇ આત્મહત્યા કરી હિી.
આ અંગે એરપોટટ પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ. શ્રી જે.જે.ચૌધરી ચલાવે છે .

નરોડાઃ ભગવિી પ્રસાદ ઉફે બબલુ (ઉ.વ.૩૭) (રહે. ગાયત્રીનગર સોસાયટી એતસીલેન્દ્ટ સ્કુલની બાજુમા
કુનેરેશ્વર મહાદે વ મંદીર સામે કૃષ્ણનગર) એ બેકારીથી કંટાળી િા.૧૧/૭/૧૯ બપોરના ૧૨/૦૦ થી ૨/૩૦
વાગ્યાના સુમારે સૈજપુર ટાવર બી.આર.ટી.એસ.બસ સ્ટોપ સામે જાહેર શૌચાલયની બાજુમા ઝાડ ઉપર કપડું
બાંધી ગળે ફાસો ખાઇ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે નરોડા પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ
હે.કો.શ્રી પવરેં રપસિંહ ભગવાનપસિંહ ચલાવે છે .

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