જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા૨૦/૦૭/૨૦૧૯ શમનવાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૨૧૪/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૫૦ કેસ કરી, ૪૭ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૧૧૮ લીટર દે શી
દારૂ, ૨૪૭ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૪૦ તવૉટર ઇંગ્લીશ દારૂ, ૦૧ સ્કુટર અને ૦૧ મોટર સાયકલ કબજે કર્ુુ હતુ.
િેમજ જુગાર ધારા હેઠળ ૦૩ કેસ કરી, ૧૦ વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૩૬,૩૯૦/- અને જુગારના
સાધનો કબજે કયાુ હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૨૧૫/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૩૩ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી.૯૩ મુજબ ૦૫ વ્યક્તિઓની અને પાસા હેઠળ ૦૮
વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી.

છે તરપીંડીની ફરીયાદઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૨૧૬/૧૯

અિરાઇવાડી : જયેશભાઈ ધીરાજીભાઈ દે સાઈ (રહે.પવરલ એપાર્ટુ મેન્ટ રબારી કોલોની ગેટ-૩ ની સામે
અમરાઇવાડી) િા.૧૭/૦૭/૨૦૧૯ ના રોજ અમરાઇવાડી પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે
િા.૨૫/૦૪/૨૦૧૯ ના રોજ રબારી કોલોની ગેટ-૪ પાસે આવેલ “પટેલ પાન પાલુર” આગળ આરોપી
“ઘનશ્યામ ટ્રાવેલ્સ” વાળા ઘનંજય ઉફે ધનશ્યામભાઈ ચીનુભાઈ સોની (રહે.સાર્ુક સોસાયટી ઘોડાસર) નાએ
જયેશભાઇની ઈનોવા ગાડી કકિંમિ રૂપપયા ૫,૫૦,૦૦૦/- કંપનીમાં ભાડે મુકવાનુ ં કહી ગાડી લઈ નાસી જઈ
જયેશભાઇ સાર્ે પવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી કરી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.

શ્રી એસ.આર.શમાુ

ચલાવે છે .

ઘરફોડઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૨૧૭/૧૯

જી.આઇ.ડી.સી. વટવા : કનુભાઇ પવઠ્ઠલભાઇ અલગોિર (રહે.માત ૃવાટીકા ફલેટ આયોજનનગર ની સામે
પવઝોલ જીઆઇડીસી વટવા) એ િા.૧૯/૭/૧૯ નારોજ જી.આઇ.ડી.સી.વટવા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ
નોંધાવી છે કે િા.૧૫/૦૭/૨૦૧૯ રાિના ૮/૩૦ ર્ી િા.૧૬/૦૭/૨૦૧૯ ના કલાક ૫/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન
પોિાના મકાનનુ ં િાળુ િોડી, અજાણી વ્યક્તિ ઘરમાં પ્રવેશ કરી, િીજોરીમાંર્ી સોના-ચાંદીના દાગીના કકિંમિ
રૂપપયા ૬૬,૬૫૦/- મિાના ચોરી કરી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી સી.એમ.રાઠોડ ચલાવે છે .
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ચોરી :-

સિાચાર યાદી નં.૧૨૧૮/૧૯

એરપોટક : અરપવિંદભાઇ બાબુભાઇ વમાુ(ઉ.વ.૩૪)(રહે.કમુ જયોપિ સોસાયટી રામેશ્વર સ્કુલ પાસે
ઇ.એસ.આઇ.સી ગોગી રોડ વડોદરા) િા.૧૯/૦૭/૨૦૧૯ બપોરના ૩/૦૦ ર્ી ૪/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન
ડોમેસ્ટીક એરપોટુ આગળ માણસોની ભીડનો લાભ લઇ, કોઇ અજાણી વ્યક્તિ અરપવિંદભાઇના ખીસ્સામાંર્ી
રોકડ રૂપપયા ૧,૦૦,૦૦૦/- િેમજ જીિેન્રભાઇ મુળજીભાઇ પટેલ (ઉ.વ.૫૧)(રહે.રે વાભાઇ ટેનામેન્ટ સુરેલીયા
રોડ અમરાઇવાડી) ના પેન્ટના ખીસ્સામાંર્ી રોકડ રૂપપયા ૫૦,૦૦૦/- ચોરી કરી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની
િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી આઇ.વી.વોરા ચલાવે છે .

આત્િહત્યાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૨૧૯/૧૯

ઘાટલોડીયા : આનલબહેન પનપુલભાઇ શાહ (ઉ.વ.૩૬)(રહે.સરદાર પટેલ નગર મુખ્યમંત્રી આવાસ યોજના
શાસ્ત્રીનગર ત્રણ રસ્િા પાસે ઘાટલોડીયા) એ અગમ્ય કારણસર િા.૧૯/૦૭/૧૯ ના કલાક ૧૨/૪૦ વાગ્યાના
સુમારે પોિાના ઘરે બેડરૂમમાં પંખા સાર્ે સાડી બાંધી ગળે ફાંસો ખાઇ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે
ઘાટલોડીયા પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એસ.જે.મકવાણા ચલાવે છે .

આનંદનગર : મહેશભાઇ કેશવલાલ ઠકકર (ઉ.વ.૩૩)(રહે.ટ્વીકલ રે સીડંસી એમ.વી.ફામુસી સામે જોધપુર
ગામ આનંદનગર)એ અગમ્ય કારણસર િા.૧૯/૦૭/૧૯ ના કલાક ૧૨/૪૦ વાગ્યાના સુમારે પોિાના ઘરે
બેડરૂમમાં પંખા સાર્ે સાડી બાંધી ગળે ફાંસો ખાઇ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે ઘાટલોડીયા પોલીસે અકસ્માિ
મોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એસ.જે.મકવાણા ચલાવે છે .

સરદારનગર : કદપીકાબહેન ડો/ઓ કદપકભાઇ ચૌહાણ(ઉ.વ.૧૫)(રહે.નહેરૂનગરના છાપરા રામાપીરના
મંદીરની સામે “એફ” વોડુ કુબેરનગર) એ અગમ્ય કારણસર િા.૧૮/૦૭/૧૯ રાિના ૧૧/૧૫ વાગ્યાના
સુમારે પોિાના ઘરે ગળે ફાંસો ખાઇ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે સરદારનગર પોલીસે અકસ્માિ મોિ
નોંધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એલ.એસ.દે સાઇ ચલાવે છે .

ુ ગર : પશવરામભાઇ મલ્લપા લુહાર (ઉ.વ.૩૮)(રહે.સોનેરીયાની ચાલી બાપુનગર)એ અગમ્ય કારણસર
બાપન
િા.૧૯/૦૭/૧૯ ના કલાક ૧/૩૦ ર્ી ૯/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના ઘરે રસોડામાં સીલીંગની લોખંડની
પાઇપ સાર્ે કપડાનો ર્ુકડો બાંધી ગળે ફાંસો ખાઇ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે બાપુનગર પોલીસે અકસ્માિ
મોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી બી.એસ.દે સાઇ ચલાવે છે .

રાિોલ : યોગેંરપસિંહ નરપિપસિંહ રાજપુિ (ઉ.વ.૩૭)(રહે.ન્ર્ુ કરટાનગર સુરેલીયા અસ્ટેટ પાસે વસ્ત્રાલ રોડ
વસ્ત્રાલ) એ અગમ્ય કારણસર િા.૧૫/૦૭/૧૯ બપોરના ૧/૩૦ વાગ્યાના સુમારે પોિાના ઘરે બાર્રૂમ માંર્ી
તલીનર લઇને પોિાની જાિે પી લેિા, સારવાર અર્ે િેમને એલ.જી.હોસ્પીટલમાં દાખલ કયાુ હિા. જયાં
સારવાર દરમ્યાન િા.૧૯/૦૭/૧૯ ના કલાક ૬/૩૦ વાગે િેમનુ ં મ ૃત્ર્ુ પનપજર્ુ હતુ. આ અંગે રામોલ પોલીસે
અકસ્માિ મોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ મ.સ.ઇ.શ્રી ભીખુભાઇ ભલાભાઇ ચલાવે છે .
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દાણીલીિડા : ફારૂક જાકીરમહંમદ માધુપરુ ાવાળા (ઉ.વ.૫૦)(રહે.છીપા સોસાયટી નગમાનગર દાણીલીમડા)
એ અગમ્ય કારણસર િા.૧૯/૦૭/૧૯ સવારના ૯/૩૦ વાગ્યાના સુમારે પોિાના ઘરે પોિાની જાિે એસીડ
પી લેિા શરીરે અસર ર્િા સારવાર અર્ે િેમને પસવીલ હોસ્પીટલમાં દાખલ કયાુ હિા. જયાં સારવાર
દરમ્યાન િા.૧૯/૦૭/૧૯ બપોરના ૩/૩૦ વાગે ફરજ પરના ડૉ.શ્રી એ િેમને મ ૃિ જાહેર કયાુ હિા. આ
અંગે દાણીલીમડા પોલીસે અકસ્માિમોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ મસઇ.શ્રી ભુપેન્રપસિંહ પવક્રમપસિંહ ચલાવે છે

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