જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા૧૪/૦૭/૨૦૧૯ રમવવાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૧૭૭/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૪૬ કેસ કરી, ૪૩ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૫૯૦ લીટર દે શી
દારૂ, ૯૬ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૦૧ ઓટોરીક્ષા અને ૦૨ મોટર સાયકલ કબજે કરી હિી. જુગારધારા હેઠળ
૦૪ કેસ કરી, ૦૪ વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૨૮,૮૪૦/- અને જુગારના સાધનો કબજે કયાા હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૧૭૮/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૭૪ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૦૪ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી.

છે તરપીંડીની ફરીયાદઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૧૭૯/૧૯

વસ્ત્રાપરુ : સમીરભાઇ વૈચ્છુકરોટ ચાકો જોસેફ (રહે,નંદનબાગ બંગ્લોઝ, એપલવુડ ટાઉનશીપની પાછળ,
શેલા ગામ, એસ.પી.રીંગ રોડ, બોપલ) એ િા.૧૩/૭/૧૯ નારોજ વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ
નોંધાવી છે કે િા.૦૧/૦૯/૨૦૧૮ થી આજદીન સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન વસ્ત્રાપુર અમદાવાદ વન
મોલની સામે આમ્રપાલી લેક વ્યુ બબલ્ડીંગ એ-પવિંગ ખાિે આવેલ પોિાની “મહેન્દ્રા હોલીડેજ એન્દ્ડ રરસોર્ટા સ
લીમીટેડ કંપની” ખાિે આરોપી જયકુમાર મનુભાઇ દુધાિ (રહે. સનરાઈઝ પાકા સોસાયટી, ડ્રાઈવ ઈન રોડ
વસ્ત્રાપુર) એ કંપનીની સંવદ
ે ં શીલ મારહિીનો દુરપયોગ કરી, ગ્રાહકોને કંપનીના કમાચારી િરીકેની ઓળખ
આપી, ગ્રાહકોને લોભામણી જાહેરાિો આપી કંપનીની જાણ બહાર કંપનીના ગ્રાહકો પાસેથી કુલ રૂપપયા
૪,૦૦,૦૦૦/- મેળવી લઇ કંપની િથા ગ્રાહકો સાથે છે િરપીંડી અને પવશ્વાસઘાિ કયો છે . આ ગુનાની િપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી એન.આર.ભરવાડ ચલાવે છે .

ઘરફોડઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૧૮૦/૧૯

નરોડાઃ ગીરીશભાઇ રમણભાઇ પટેલ (રહે. પારસ બંગ્લોઝ ૧૦૮ ઓફીસ સામે હંસપુરા નરોડા) એ નરોડા
પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૧૩/૭/૧૯ કલાક ૧/૩૦ થી કલાક ૩/૧૫ વાગ્યા સુધીના
સમયગાળા દરમ્યાન પોિાના મકાનની જાળી િોડી, અજાણી વ્યક્તિ ઘરમાં પ્રવેશ કરી ઘડીયાળ, ચાંદીના
સીક્કા નંગ-૨ અને રોકડ રૂપપયા મળી કુલ રૂપપયા ૧,૭૨,૫૦૦/- મિાની ચોરી કરી લઈ ગઈ છે . આ ગુનાની
િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ડી.કે.મોરી ચલાવે છે .
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ુ રાત યમુ નવમસિટીઃ ભારિીબહેન વા/ઓ અશોકભાઇ જોષી (રહે. પટેલ સોસાયટી આત્મજયોિી એપાટા મેન્દ્ટ
ગજ
કે.પી.ભવન હોસ્ટેલ સામે ગુલબાઇ ટેકરા) એ ગુજરાિ યુપનવપસિટી પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે
કે િા.૧૩/૭/૧૯ બપોરના ૧૨/૧૫ થી ૩/૦૦ વાગ્યા સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન પોિાના મકાનના
દરવાજાના િાળા િોડી અજાણી વ્યક્તિ ઘરમાં પ્રવેશ કરી સોનાના-ચાંદીના દાગીના, ઘડીયાળ, ડોલર, અને
રોકડ રૂપપયા મળી કુલ રૂપપયા ૧,૨૩,૦૦૦/- મિાની ચોરી કરી લઈ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
આર.પી.ચોધરી ચલાવે છે .

ખોખરાઃ પ્રપવણકુમાર મબણલાલ ગજ્જર (ઉ.વ.૭૬) (રહે. સંદીપ ફ્લેટ સરદારપાકા સોસાયટી સીએનઆઇ
ચચા પાસે મબણનગર પ ૂવા) એ ખોખરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૧૩/૭/૧૯ કલાક
૫/૧૫ થી ૬/૪૫ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના મકાનના દરવાજાના નકુચો િોડી અજાણી વ્યક્તિ ઘરમાં પ્રવેશ
કરી સોનાની ચેઇન રકમિ રૂપપયા ૩૦,૦૦૦/-, સોનાની લક્કી રકમિ રૂપપયા ૨૦,૦૦૦/-, ઋરાક્ષના પારા
વાળી સોનાની ચેઇન રકમિ રૂપપયા ૨૦,૦૦૦/-, લેપટોપ રકમિ રૂપપયા ૭૦૦૦/- અને રોકડ રૂપપયા
૨,૫૦,૦૦૦/- મળી કુલ રૂપપયા ૩,૨૭,૦૦૦/- મિાની ચોરી કરી લઈ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
ડી.કે.ચૌધરી ચલાવે છે .

સોનાની ચેઈન ખેચી તોડી લઈ ગયા :-

સિાચાર યાદી નં.૧૧૮૧/૧૯

સરદારનગરઃ અરૂણધિીબહેન વા/ઓ િગંવેલ નાડાર(ઉ.વ.૩૭)(રહે.પ્રગપિપાકા સોસાયટી રારકાનગર
નોબલનગર સરદારનગર) એ સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૧૧/૦૭/૨૦૧૯
સવારના ૬/૦૦ વાગ્યાના સુમારે પોિાના ઘર ની ગલીમાં રોડ ઉપર ચાલિા પસાર થઇ રહ્યા હિા દરમ્યાન
એક સફેદ એકટીવા ચાલક િથા કાળા કલરના એકટીવા ઉપર આવેલ બે પુરૂષ એ ભેગામળી અરૂણધિીબહેન
ના ગળામાંથી સોનાની ચેઇન રકિંમિ રૂપપયા ૪૦,૦૦૦/- મિાની ખેંચી િોડી લઇ નાસી ગયા છે . આ ગુનાની
િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી આઇ.કે.મોથલીયા ચલાવે છે .

ચોરી :-

સિાચાર યાદી નં.૧૧૮૨/૧૯

િાધવપરુ ા : ગીરીશભાઇ ભગવાનભાઇ ગોપલાણી(ઉ.વ.૩૦)(રહે,આત્રેવેલી એપાટા મેન્દ્ટ નાના બચલોડા)એ
માધવપુરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૧૩/૦૭/૨૦૧૯ રાિના ૮/૨૫ વાગ્યાના સુમારે
હોટલ જશરાજ ની નીચે આવેલ ખોડીયાર પાન હાઉસ આગળ રોડ ઉપર પાકા કરે લ પોિાના હોન્દ્ડા એપવએટર
ર્ુ વ્હીલરની ડેકીનુ ં લોક િોડી, બે અજાણી વ્યક્તિ ડેકીમાં મુકેલ બેગ કે જેમાં રોકડ રૂપપયા ૫,૨૩,૦૦૦/િથા અગત્યના દસ્િાવેજો મુકેલ હિા િે બેગની ચોરી કરી લઇ ગયા છે . આ ગુનાની િપાસ પો.ઈ.શ્રી
વી.એન.રબારી ચલાવે છે .
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ગોિતીપરુ : માયાબહેન વા/ઓ કૃષ્ણપાલપસિંહ રાજપુિ (ઉ.વ ૫૯)(રહે,ભીખાભાઇ જીવાભાઇની ચાલી પુષ્પ
એસ્ટેટ સામે ગોમિીપુર) એ િા.૧૩/૭/૧૯ નારોજ ગોમિીપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે
િા.૦૪/૦૬/૨૦૧૯ સાંજના ૭/૦૦ થી િા.૦૮/૦૭/૧૯ સવારના ૧૦/૦૦ વાગ્યા સુધીના સમયગાળા
દરમ્યાન પોિાના ખુલ્લા ઘરમાં અજાણી વ્યક્તિ પ્રવેશ કરી, િીજોરીમાંથી સોનાની ચેઇન નંગ-૨ રકિંમિ
રૂપપયા ૧,૨૦,૦૦૦/- અને રોકડ રૂપપયા ૨,૧૦,૦૦૦/- મળી કુલ રૂપપયા ૩,૩૦,૦૦૦/- મિાની ચોરી કરી
લઈ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એસ.આઇ.રઈસ ચલાવે છે .

આત્િહત્યાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૧૮૩/૧૯

એલીસબ્રીજ : (૧) ભીખાભાઈ મુળજીભાઈ સોદરવા (ઉ.વ.૬૫) (રહે.૨૩/૫૯૯, ડૉ.આંબેડકર કોલોની,
એલીસબ્રીજ) એ અગમ્ય કારણસર િા.૧૩/૦૭/૨૦૧૯ ના કલાક ૨/૦૦ થી સવારના ૭/૦૦ વાગ્યા
દરમ્યાન પોિાના ઘરે પંખાના હક
ુ માં પ્લાસ્ટીક ની દોરી બાંધી ગળે ફાંસો ખાઈ આત્મહત્યા કરી છે . આ અંગે
એલીસબ્રીજ પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ મ.સ.ઇ.શ્રી હીરાભાઇ મુળજીભાઇ ચલાવે છે .

એલીસબ્રીજ : (૨) ભાનુભાઈ ચુનીલાલ તુરી (ઉ.વ.૫૦)(રહે.૧૯/૪૫૨, ડૉ.આંબેડકર કોલોની આંબાવાડી
એલીસબ્રીજ) એ અગમ્ય કારણસર િા.૧૩/૦૭/૨૦૧૯ ના કલાક ૫/૦૦ થી સવારના ૧૦/૦૦ વાગ્યા
દરમ્યાન પોિાના ઘરે પંખા સાથે દોરડુ બાંધી ગળે ફાંસો ખાઈ આત્મહત્યા કરી છે . આ અંગે એલીસબ્રીજ
પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ મ.સ.ઇ.શ્રી પવાિપસિંહ વેચાિભાઈ ચલાવે છે .

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