જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૧૩/૦૮/૨૦૧૯ િંગળવાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૩૫૯/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૪૩ કેસ કરી, ૩૬ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૧૭૧ લીટર દે શી
દારૂ અને ૨૩ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ કબજે કયો હિો. િેમજ જુગારધારા હેઠળ ૬ કેસ કરી, ૧૯ વ્યક્તિઓને
ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૪૩,૪૪૦/- અને જુગારના સાધનો કબજે કયાા હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૩૬૦/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૩૦ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી.૯૩ મુજબ ૧ વ્યક્તિની અને પાસા હેઠળ ૫ વ્યક્તિઓની
અટકાયિ કરી હિી.

ઘરફોડઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૩૬૧/૧૯

વસ્ત્રાપરુ ઃ અપમિાબહેન વા/ઓફ નવીનભાઇ લોફફસ (રહે. સફલ પફરસર-૨ સાઉથ બોપલ) એ
િા.૧૨/૦૮/૧૯ નારોજ વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૦૮/૦૮/૧૯ કલાક
૧૦/૦૦ થી િા.૧૧/૦૮/૧૯ કલાક ૧૦/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન િીથાધામ અદાણી ગેસ્ટ હાઉસમાં રૂમ નંબર
૨૦૭ માંથી સોનાના દાગીના ફકમિ રૂપપયા ૨,૩૦,૦૦૦/- સાથેન ુ પસા અજાણી વ્યક્તિ ચોરી કરી લઈ ગઈ
છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એન.આર.ભરવાડ ચલાવે છે .

િેઘાણીનગરઃ ચંદ્રવદન પુરષોત્તમદાસ પટેલ (રહે. કેશવબાગ સોસાયટી રત્નાસાગર ચાર રસ્િા પાસે
મેઘાણીનગર) એ મેઘાણીનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૧૨/૦૮/૧૯ કલાક ૦૦/૦૦
થી સવારના ૬/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના મકાનના દરવાજાનુ િાળુ િોડી અજાણી વ્યક્તિ ઘરમાં પ્રવેશ
કરી સોના-ચાંદીના દાગીના ફકમિ રૂપપયા ૬૦,૦૦૦/ અને રોકડ રૂપપયા ૧૪,૦૦૦/ મળી કુલ રૂપપયા
૭૪,૦૦૦/ મત્તાની ચોરી કરી લઈ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી આર.ડી.જાડેજા ચલાવે છે .

ચોરીઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૩૬૨/૧૯

ચાંદખેડાઃ ખુશ્બુબહેન વા/ઓ શાલીનભાઇ દે સાઇ (રહે. જે-૦૯ એપાટા મેન્ટ આયામાન બંગ્લોઝની બાજુમા
થલિેજ) એ િા.૧૧/૦૮/૧૯ રાિના ૮/૪૫ થી ૧૦/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન ચાંદખેડા પવસિ ગાંધીનગર
હાઇવે ઉપર આવેલ આમ્રકુંજ એવીસ કોમ્પલેક્ષ બહાર પાકા કરે લ પોિાની કારના દરવાજાનો કાચ િોડી
કારમાંથી પસા, સોનાની વીંટી ફકમિ રૂપપયા ૧૦,૦૦૦/-, ચાંદીનો સીક્કો ફકમિ રૂપપયા ૪૦૦/-, મોબાઈલ
ફોન ફકમિ રૂપપયા ૮૦૦૦/- અને રોકડ રૂપપયા ૨૫,૦૦૦/- િેમજ સાહેદ રચીિભાઇ બી ભાવસાર ની કારના
દરવાજાનો કાચ િોડી કારમાંથી લીનોવો કંપનીનુ લેપટોપ ફકમિ રૂપપયા ૨૫,૦૦૦/- મળી કુલ રૂપપયા
૬૮,૪૦૦/- અજાણી વ્યક્તિ ચોરી કરી લઇ ગઈ છે . આ અંગેની ફરીયાદ ખુશ્બુબહેન દે સાઈએ ચાંદખેડા
પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી જી.વી.ચૌધરી ચલાવે છે .
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સોલા હાઈર્ોટક ઃ પ્રપવણભાઇ સ/ઓ આત્મારામભાઇ પટેલ (ઉ.વ.૬૭) (રહે.ભાવી ટાવર શારદા સ્કુલ સામે
સીટીએમ અમરાઇવાડી) એ સોલા હાઈકોટા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૧૨/૦૮/૧૯
સવારના ૧૧/૦૦ વાગ્યાના સુમારે થલિેજ આંનદ કોમ્્લેક્ષ જય ગાયત્રી ટ્રેડીંગ નામની પોિાની દુકાન
આગળ દુકાનમાંથી સામાન કઢાવવાનુ કહી અજાણ્યો પુરૂષ સામાન કાઢિો હિો િે સમયગાળા દરમ્યાન
નજર ચુકવી પ્રપવણભાઈની દુકાનના ટેબલના ખુલ્લા ડ્રોવરમાંથી રોકડ રૂપપયા ૪૦,૦૦૦/- ચોરી કરી લઇ
ગયો છે . આ ગુનાની િપાસ હે.કો.શ્રી પસિંકદર જસુભા ચલાવે છે .

દાઝી જતા મ ૃત્ુઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૩૬૩/૧૯

દાણીલીિડાઃ મુપનહલ સ/ઓ ફહમાયિ શેખ (ઉ.વ.૩૦) (રહે. સીમ્મા મસ્જીદ પાસે મેહમુદ ફકરાણા સ્ટોરની
બાજુમા નવાબનગર શાહઆલમ) િા.૦૩/૦૮/૧૯ બપોરના ૧/૦૦ વાગ્યાના સુમારે દાણીલીમડા
ગુલાબનગર સુએઝ ફામા ખાિે આવેલ કચરાના ઢગલામાં કચરો પવણિા હિા દરપમયાન અચાનક કચરામા
આગ લાગિા દાઝી ગયા હિા. સારવાર માટે પસપવલ હોક્સ્પટલ ખાિે દાખલ કરવામાં આવ્યા હિા. જ્યા
સારવાર દરમ્યાન િા.૧૨/૦૮/૧૯ કલાક ૬/૩૦ વાગે િેમનુ ં મ ૃત્યુ પનપજયુ ં હતુ. આ અંગે દાણીલીમડા
પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ મ.સ.ઈ.શ્રી પ્રધાનજી ખેંગારજી ચલાવે છે .

આતિહતયા :-

સિાચાર યાદી નં.૧૩૬૪/૧૯

કૃષ્ણનગરઃ પનકુંજ સ/ઓ સંજયભાઇ કણજારીયા (ઉ.વ.૨૦) (રહે. વાસુદેવ પાકા કણાાવિી સોસાયટી સામે
બાપાસીિારામ ચોકની બાજુમા નવા નરોડા) એ અગમ્ય કારણસર િા.૧૨/૦૮/૧૯ બપોરના ૧૨/૪૫
વાગ્યાના સુમારે પોિાના ઘરે પંખાના હક
ુ માં રૂમાલ બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે
કૃષ્ણનગર પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ હે.કો.શ્રી પવજયકુમાર મારુિીરાવ ચલાવે છે .

મનર્ોલઃ જ્યોત્સનાબહેન પવજયભાઇ ઠાકોર (ઉ.વ.૧૯) (રહે. ભુવાલડી ગામ હોળી ચકલા દશક્રોઈ અમદાવાદ)
એ અગમ્ય કારણસર િા.૧૧/૦૮/૧૯ બપોરના ૧૨/૩૦ વાગ્યાના સુમારે પોિાના ઘરે પોિાની જાિે પોિાના
શરીર ઉપર કેરોસીન છાટી સળગી જિા સીંગરવા સરકારી હોસ્પીટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હિા. જ્યાં
સારવાર દરમ્યાન િા.૧૨/૦૮/૧૯ કલાક ૧/૪૫ વાગે િેમનુ ં મ ૃત્યુ પનપજયુ ં હતુ. આ અંગે પનકોલ પોલીસે
અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી આર.આઇ.મનસુરી ચલાવે છે .

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