જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા૦૬/૦૮/૨૦૧૯ િંગળવાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૩૨૩/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૫૦ કેસ કરી, ૪૫ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૧૪૦ લીટર દે શી
દારૂ, ૬ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ અને મોટર સાયકલ કબજે કર્યુ હતય. િેમજ જયગાર ધારા હેઠળ ૬ કેસ કરી, ૧૯
વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૬૦,૨૯૦/- અને જયગારના સાધનો કબજે કયાુ હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૩૨૪/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મયજબ કયલ
૯૪ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી.૯૩ મયજબ ૧ વ્યક્તિની અને પાસા હેઠળ ૪ વ્યક્તિઓની
અટકાયિ કરી હિી.

તાજી જન્િેલ બાળર્ી બીનવારસી િળી આવી :-

સિાચાર યાદી નં.૧૩૨૫/૧૯

સરદારનગર : સંદદપભાઇ હરગોવીંદદાસ ઉદાસી (રહે,શ્યામશરણ એપાટુ મેન્ટ ટોયટા શો-રૂમ ની બાજયમા
નાના ચિલોડા) એ સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૦૫/૦૮/૨૦૧૯ સાંજના
૫/૩૦ વાગ્યાના સયમારે સરદારનગર કયબેરનગર રાજલક્ષ્મી સોસાયટી પસિંન્ધી કોલોનીની સામે મોદી
કંપાઉન્ડની બાજયમાં ખયલ્લા પ્લોટમાંથી િાજી જન્મેલી જીવીિ બાળકી બીનવારસી ત્યજી દદધેલ હાલિમાં
મળી આવેલ હોઇ સરદારનગર પોલીસે અજાણી વ્યક્તિ પવરૂધ્ધ ગયનો નોંધી આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
આઇ.કે.મોથલીયા િલાવે છે .

ઘરફોડઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૩૨૬/૧૯

નારણપરુ ા : ધવલભાઇ દદપકભાઇ ત્રીવેદી (રહે.નારણપયરા ગામ રાધાક્રીષ્ના મંદદરની લાઇનમાં) એ
નારણપયરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૦૪/૦૮/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૨/૦૦ થી
િા.૦૫/૦૮/૨૦૧૯ ના કલાક ૮/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના મકાનના દરવાજાનય ં િાળુ િોડી, અજાણી
વ્યક્તિ મકાનમાં પ્રવેશ કરી, પિજોરીમાંથી સોના-િાંદીના દાગીના અને રોકડ રૂપપયા મળી કયલ રૂપપયા
૧,૬૪,૦૦૦/- મિાની િોરી કરી લઇ ગઇ છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ. શ્રી એિ.કે.મકવાણા િલાવે છે .
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જીઆઈડીસી વટવાઃ મીનાબહેન વા/ઓ અમરીશભાઇ પંિાલ (રહે. ઉમંગ એપાટુ મેન્ટ સાંઇબાબા મંદદર પાસે
જશોદાનગર)એ િા.૫/૮/૧૯ નારોજ જીઆઈડીસી વટવા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે
િા.૨/૮/૧૯ સવારના ૯/૦૦ થી ૧૨/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના મકાનના દરવાજાનય ં િાળુ િોડી,
અજાણી વ્યક્તિ મકાનમાં પ્રવેશ કરી, િીજોરીમાંથી સોના-િાંદીના દાગીના કયલ દકિંમિ રૂપપયા ૧,૯૫,૦૦૦/મિાના િોરી કરી લઇ ગઇ છે . આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી સી.એમ.રાઠોડ િલાવે છે .

સોનાની ચેઇન ખેચી તોડી લઇ ગયો :-

સિાચાર યાદી નં.૧૩૨૭/૧૯

િણીનગર : ઘમેશભાઇ હરીપ્રસાદ વ્યાસ (ઉ.વ.૪૫)(રહે.િંદ્રીકા સોસાયટી ગોરધનવાડી ટેકરો પયષ્પકયંજ
કાંકરીયા મણીનગર) િા.૦૫/૦૮/૨૦૧૯ ના કલાક ૮/૫૦ વાગ્યાના સયમારે મણીનગર કૃષ્ણબાગ િાર રસ્િા
પાસે આવેલ “રાજય જાપાન મોબાઇલ શોપ” દયકાન સામે રોડ ઉપરથી પોિાનય એતટીવા િલાવી પસાર થઇ
રહ્યા હિા ત્યારે એક પલ્સર મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ પયરૂષ (૩૦ વષુના આશરાનો) ધમેશભાઇના
ગળામાંથી સોનાની િેઇન દકિંમિ રૂપપયા ૬૦,૦૦૦/- ખેંિી િોડી લઇ નાસી ગયો હિો. આ અંગેની ફરીયાદ
ધમેશભાઇ વ્યાસ એ મણીનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોંધાવી છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
ટી.એન.મોરદડયા િલાવે છે .

આત્િહત્યા :-

સિાચાર યાદી નં.૧૩૨૮/૧૯

વાડજઃ માધાજીભાઇ વલ્લભભાઇ પટેલ (ઉ.વ.૭૨) (રહે. શ્યામ એપાટુ મેન્ટ િાંપાનેર સોસાયટી ઉસ્માનપયરા)
એ અગમ્ય કારણસર િા.૫/૮/૧૯ સાંજના ૫/૨૦ વાગ્યાના સયમારે પોિાના રહેણાંકના ધાબા ઉપરથી પડતય
મયકી આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે વાડજ પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી
જી.એન.સયથાર િલાવે છે .

રીવરફ્રં ટ ઈસ્ટઃ રોહીિભાઇ લાલજીભાઇ ધવડ (ઉ.વ.૩૫) (રહે.આંબેડકરનગરની િાલી રામાપીરનો ટેકરો
નવાવાડજ) એ અગમ્ય કારણસર િા.૪/૮/૧૯ સાંજના ૭/૫૦ વાગ્યા પહેલા કોઇપણ સમયે દધીિીબ્રીજ
નીિે દશામાના મંદદર િરફ રીવરફ્રંટ વોક-વે નજીક નદીમાં ડયબી જઈ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે રીવરફ્રંટ
ઈસ્ટ પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ હે.કો.શ્રી મોિીભાઇ િળજાભાઇ િલાવે છે .

વાસણાઃ રાજેન્દ્રભાઇ જગદીશભાઇ માહોર (ઉ.વ.૩૬) (રહે.શ્રીનગર સોસાયટી પ્રિાપકયંજ સોસાયટી પાછળ
વાસણા) એ અગમ્ય કારણસર િા.૫/૮/૧૯ સાંજના ૬/૦૦ થી ૬/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના ઘરે છિના
હક
ય માં દોરી બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે વાસણા પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ
અંગેની િપાસ હે.કો.શ્રી જગદીશભાઇ નારણભાઇ િલાવે છે .

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

2

