જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા૨૨/૦૭/૨૦૧૯ સોિવાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૨૨૫/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૫૪ કેસ કરી, ૫૩ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૨૬૮ લીટર દે શી
દારૂ, ૮૧ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૮૧ તવૉટર ઇંગ્લીશ દારૂ, ૦૬ બબયર ટીન, ૦૨ કાર અને ૦૧ ઓટોરીક્ષા કબજે
કરી હિી. િેમજ જુગાર ધારા હેઠળ ૧૦ કેસ કરી, ૫૭ વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૧,૭૦,૧૫૦/- અને
જુગારના સાધનો કબજે કયાા હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૨૨૬/૧૯

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 ૦૧ વ્યક્તિની અને પાસા હેઠળ ૦૨ વ્યક્તિઓની
અટકાયિ કરી હિી.

છે તરપીંડીની ફરીયાદઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૨૨૭/૧૯

સોલા હાઈર્ોટક ઃ સંજય કેદારપ્રસાદ ગૌિમ (રહે.પવશ્વાસ સીટી-૨, આર.સી.ટેકનીકલ રોડ ઘાટલોડીયા) એ
િા.૨૧/૦૭/૧૯ નારોજ સોલા હાઈકોટા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૧૩/૦૭/૧૯
સવારના ૧૧/૦૦ થી િા.૧૭/૦૭/૧૯ સવારના ૧૧/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન સોલા હાઈકોટા એસ.જી.હાઈવે
લાલસોટ પાન પાલાર અગ્રવાલ મોલમા દુકાન નંબર-૧ ખાિે દુકાનમા કામ કરિા આરોપી સંજય માધવપસિંહ
રાજપુિ (રહે. સાનીધ્ય સીટી ગ્રીનવુડ સામે એસ.પી.રરિંગ રોડ ઓગણજ) દુકાનમાંથી સામાન રકમિ રૂપપયા
૩,૪૫,૦૦૦/- લઈ જઈ છે િરપીંડી અને પવશ્વાસઘાિ કરી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી વી.કે.મકવાણા
ચલાવે છે .

ધાડ :-

સિાચાર યાદી નં.૧૨૨૮/૧૯

ચાંદખેડાઃ પંકજભાઇ બેચરભાઇ નાયક (ઉ.વ.૪૫) (રહે. વ ંદાવન વીલા પવભાગ-૨ ગોલ્ડન પવલા સામે ટી.પી.૪૪ ચાંદખેડા) એ ચાંદખેડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૨૧/૦૭/૧૯ કલાક ૩/૦૦
વાગ્યાના સુમારે ચાંદખેડા ઓમકાર બંગ્લોઝની સામે ટી.પી.-૪૪ વદાવન પલા-૨ નામની સાઇટ ઉપરથી
સાિ પુરૂષો પીતપ ડાલામાં આવી સાહેદ વોચમેન ઇશુભા જેઠુભા સોલંકીને ધમકી આપી હિી કે “ જરા ભી
હીલા િો ચાકુ માર દુંગા ” િેમ કહી ધાબળો ઓઢાડી સાઇટની ઓફીસનુ િાળુ િોડી ઓફીસમાંથી જગુઆર
કંપનીના નળ ઇનર-અપર સહીિ ફીંટીગના નાના-મોટા ૮૦ થી ૧૦૦ બોતસ રકમિ રૂપપયા ૧૦,૬૨,૮૪૬/પીકપ ડાલામાં ભરી લઇ લુટં કરી નાસી ગયા હિા. આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી કે.આર.પટેલ ચલાવે છે .
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ઘરફોડ ચોરીઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૨૨૯/૧૯

વાસણાઃ અશોકભાઈ હરીલાલ ઠક્કર (રહે.અનાપમકા કોમ્પલેક્ષ એચ.પી.પેટ્રોલ પંપ સામે જીવરાજપાકા ) એ
વાસણા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૨૧/૦૭/૧૯ સવારના ૯/૦૦ થી રાિના કલાક
૯/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના મકાનના દરવાજાનો નકુચો િોડી, અજાણી વ્યક્તિ ઘરમાં પ્રવેશ કરી,
સોનાની વીંટી નંગ-૨ રકમિ રૂપપયા ૧૦,૦૦૦/-, સોનાની ચેઈન રકમિ રૂપપયા ૪૦,૦૦૦/-, સોનાનુ બ્રેસલેટ
રકમિ રૂપપયા ૧૨,૦૦૦/-, સોનાના ઓમકાર નંગ-૨ રકમિ રૂપપયા ૨,૦૦૦/-, સોનાની પોચી રકમિ રૂપપયા
૧૦,૦૦૦/- અને રોકડ રૂપપયા ૨,૨૨,૦૦૦/- મળી કુલ રૂપપયા ૨,૯૬,૦૦૦/- મિાની ચોરી કરી લઈ ગઈ
છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી યુ.આર.ભટ્ટ ચલાવે છે .

સોનાની ચેઈન ખેચી તોડી લઈ ગયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૨૩૦/૧૯

ચાંદખેડાઃ પમિાબહેન વા/ઓ ઓમપ્રકાશ આસ્કનાની (ઉ.વ.૫૫) (રહે.શરણ સેફયર કો.હા.સોસાયટી શ્રેષ્ઠ
પરરચર સામે કોટેશ્વર મોટેરા રોડ મોટેરા) િા.૨૧/૦૭/૧૯ સાંજના ૭/૩૦ વાગ્યાના સુમારે ચાંદખેડા મોટેરા
કોટેશ્વર રોડ પર આવેલ ગરનાળા નજીકથી ચાલિા પસાર થઈ રહ્યા હિા ત્યારે કાળા રં ગના પલ્સર મોટર
સાયકલ ઉપર આવેલ બે પુરૂષ પમિાબહેનના ગળામાંથી સોનાની ચેઈન રકિંમિ રૂપપયા ૪૦,૦૦૦/- ખેચી
િોડી લઈ નાસી ગયા હિા. આ અંગેની ફરીયાદ પમિાબહેન આસ્કનાનીએ ચાંદખેડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે
નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી જી.વી.ચૌધરી ચલાવે છે .

એલીસબ્રીજઃ સુદેશબહેન વા/ઓ પથ્વીરાજભાઇ ગાંધી (ઉ.વ.૭૧)(રહે.સ્ટે ટ બેંક પવરામ ફ્લેટ આંબાવાડી)
િા.૨૧/૦૭/૧૯ બપોરના ૨/૦૦ વાગ્યાના સુમારે આંબાવાડી સકા લ આગળ સી.એન.પવધ્યાલય નજીકથી
ચાલિા પસાર થઈ રહ્યા હિા દરમ્યાન એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે પુરૂષ સુદેશબહેન ગાંધીના
ગળામાંથી સોનાની પેડલ સરહિની ચેઈન રકિંમિ ૩૫,૦૦૦/- ખેચી િોડી લઈ નાસી ગયા હિા. આ અંગેની
ફરીયાદ સુદેશબહેન ગાંધી એ એલીસબ્રીજ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
બી.કે.ચૌધરી ચલાવે છે .

આત્િહત્યા :-

સિાચાર યાદી નં.૧૨૩૧/૧૯

ઘાટલોડીયાઃ દક્ષાબહેન રામજીભાઇ ચારણ (ઉ.વ.૧૭) (રહે.સંજયનગરના છાપરાં ગેટ-૨ અમર એપાટા મેન્ટ
સામે ઘાટલોડીયા) એ બીમારીથી કંટાળી િા.૨૧/૭/૧૯ સાંજના ૬/૦૦ વાગ્યાના સુમારે પોિાના ઘરે છિની
લોખંડની પાઇપ સાથે દુપટ્ટો બાંધી ગળે ફાસો ખાઇ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે ઘાટલોડીયા પોલીસે
અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ હે.કો.શ્રી રદપપસહ સરદારપસહ ચલાવે છે .

વાસણાઃ ધીરજ ઉફે નીખીલ સ/ઓ અશોકભાઈ પરમાર (ઉ.વ.૧૯) (રહે. અબુકસાઈડની રાજપુર ગોમિીપુર)
એ અગમ્ય કારણસર િા.૨૦/૭/૧૯ સાંજના ૭/૦૦ વાગ્યાના સુમારે પનમાાણ સોસાયટી ચન્રનગરબ્રીજ પાસે
પ્લોટ નંબર-૧ વાસણા ખાિે છિના લોખંડના કડા સાથે દોરડું બાંધી ગળે ફાંસો ખાઇ આત્મહત્યા કરી હિી.
આ અંગે વાસણા પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી જે.બી.પરમાર ચલાવે છે .
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રાિોલઃ સુશીલાકુમારી બલવીર રાજપુર (ઉ.વ.૨૦) (રહે. પસલ્વર સીટી િક્ષશીલા સ્કુલ રોડ વસ્ત્રાલ) એ
અગમ્ય કારણસર િા.૨૦/૭/૧૯ રાિના ૮/૩૦ વાગ્યાના સુમારે પોિાના ઘરે છિના લોખંડના હક
ુ માં દુપટ્ટો
બાંધી ગળે ફાસો ખાઇ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે રામોલ પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ
મદદનીશ પોલીસ કપમશનર શ્રી “આઇ” ડીવીઝન ચલાવે છે .
દાણીલીિડા : સાયરાબાનુ ડો/ઓ મુસ્િાકભાઇ પટેલ(ઉ.વ.૨૬)(રહે.ભીલવાસ સવેરા હોટલની પાછળ
શાહઆલમ) એ અગમ્ય કારણસર િા.૨૧/૦૭/૧૯ ના કલાક ૮/૩૦ વાગ્યાના સુમારે પોિાના ઘરે પંખા
સાથે ઓઢણી બાંધી ગળે ફાંસો ખાઇ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે દાણીલીમડા પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોંધી
આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એમ.જે.કુરેશી ચલાવે છે .

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