જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૨૦/૦૮/૨૦૧૯ િંગળવાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૪૦૦/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૫૪ કેસ કરી, ૫૩ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૮૭ લીટર દે શી
દારૂ, ૩૪૭ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૭૩ તવૉટર ઇંગ્લીશ દારૂ, ૪૮ બબયર ટીન અને ૦૨ કાર કબજે કરી હિી.
િેમજ જુગાર ધારા હેઠળ ૧૯ કેસ કરી, ૮૮ વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૧,૧૯,૯૯૫/- અને જુગારના
સાધનો કબજે કયાા હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૪૦૧/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૯૬ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી.૯૩ હેઠળ ૦૭ વ્યક્તિઓની અને પાસા હેઠળ ૦૧ વ્યક્તિની
અટકાયિ કરી હિી.

ઘરફોડ :-

સિાચાર યાદી નં.૧૪૦૨/૧૯

એલીસબ્રીજ : તુષારભાઇ ભીખાભાઇ પટેલ (ઉ.વ.૩૬)(રહે.સિકાર એપાટા મેન્ટ સ્વિીક પાકા ની બાજુમા
જજીસ બંગ્લો બોડકદે વ) એ એલીસબ્રીજ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૧૮/૦૮/૨૦૧૯
રાિના ૯/૦૦ થી િા.૧૯/૮/૧૯ સવારના ૯/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન શ્રીકુંજ એપાટા મેન્ટમા પહેલા માળે દુકાન
નંબર ૧ અને ૨ “ચીપ્સ એક્ષપ્રેસ પ્રા.લી.” નામની કુરીયર ની દુકાન િથા “શાપ્રિ” સાડી ની દુકાનનુ ં િાળુ
િોડી, અજાણી વ્યક્તિ દુકાનમા પ્રવેશ કરી. દુકાનમાંથી લેપટોપ, સવાર, ડોક્યુમન્ે ટ િથા સાડી, ગ્રાઉન અને
રોકડ રૂપપયા મળી કુલ રૂપપયા ૧,૮૭,૦૦૦/- મિાની ચોરી કરી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
આર.બી.પવહોલ ચલાવે છે .

લટ
ં ુ :-

સિાચાર યાદી નં.૧૪૦૩/૧૯

વેજલપરુ : સાગરભાઇ મહેન્રભાઇ પારે ખ (ઉ.વ.૨૫)(રહે.ભારિનગર સોસાયટી સોનલ માાઁ ના મંદદર પાછળ,
ઝંપડપટ્ટી એરીયો, કચ્છ (ભુજ) એ વેજલપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૧૮/૦૮/૧૯
રાિના ૯/૦૦ થી ૧૧/૦૦ સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન સાગરભાઇ ને જુહાપુરા ચાર રસ્િા થી સરખેજ
ઉજાલા જવા સારુ રીક્ષામા બેસાડી, ફિેવાડી પવસ્િારની કેનાલ પાસે આવેલ અવાવરૂ જગ્યાએ કાચા રોડ
ઉપર દરક્ષા ઉભી રાખી, ઓટોદરક્ષા મા બેસેલ બે પુરૂષ િથા એક સ્ત્રી એ ભેગામળી સાગરભાઇને છરી જેવા
પિક્ષ્ણ હથીયાર થી જમણા હાથના અંગુઠાના ભાગે ઇજા કરી, સાગરભાઇના પેન્ટના ખીસ્સામાંથી રોકડ રૂપપયા
૫૦૦/- અને બેંક ઓફ બરોડા નુ ં એ.ટી.એમ કાડા કાઢી લઇ પાસવડા જાણી બેંક ખાિામાંથી રૂપપયા ૧૯,૨૦૦/કાઢી લઇ િેમજ પેન્ટના બખસ્સામાંથી મોબાઇલ ફોન દકિંમિ રૂપપયા ૭,૦૦૦/- મળી કુલ રૂપપયા ૨૬,૭૦૦/મિાની લુટં કરી ભાગી ગયા હિા. આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એમ.બી.દે વડા ચલાવે છે .
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સોનાની ચેઇન ખેંચી તોડી લઇ ગયા :-

સિાચાર યાદી નં.૧૪૦૪/૧૯

િેઘાણીનગર : હીરાલાલ ચીજનદાસ બજાજ (ઉ.વ.૫૭)(રહે.પશવમ કુટીરી સુયારથ એપાટા મેન્ટની બાજુમાં
બંગલા એરીયા કુબેરનગર) િા.૧૯/૦૮/૨૦૧૯ ના કલાક ૬/૦૦ વાગ્યાના સુમારે હદરયાલી પાન સેન્ટર
આગળ બંગલા એરીયા રોડ ઉપર ચાલવા નીકળે લ હિા દરમ્યાન એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે પુરૂષ
(૨૫ થી ૩૦ વષાના આશરાના) એ ભેગામળી હીરાલાલના ગળામાંથી સોનાની ચેઇન દકિંમિ રૂપપયા
૬૫,૦૦૦/- ખેંચી િોડી લઇ નાસી ગયા હિા. આ અંગેની ફરીયાદ હીરાલાલ બજાજ એ મેઘાણીનગર પોલીસ
સ્ટેશન ખાિે નોંધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી આર.ડી.જાડેજા ચલાવે છે .

ચોરી :-

સિાચાર યાદી નં.૧૪૦૫/૧૯

ઓઢવ : બ્રીજેશભાઇ હરકાંિભાઇ છત્રોલા (રહે. ભતિી એંતલેવ ભતિી સકૅલ પાસે, પનકોલ) એ િા.૧૯/૮/૧૯
નારોજ ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૧૬/૦૮/૨૦૧૯ બપોરના ૧૨/૧૫ થી
૧૨/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન ઓઢવ સીગરવા રોડ ઉપર આવેલ સરસપુર નાગરીક કો.બેંક ની સામે રોડ ઉપર
પાકા કરે લ પોિાની હોંન્ડા અમેજ કાર નો ડ્રાઈવર સાઈડના પાછળના દરવાજાનો કાચ િોડી, અજાણી વ્યક્તિ
કારની પાછળની સીટ ઉપરથી રોકડ રૂપપયા ૧,૬૦,૦૦૦/- મુકેલ લેધરની બેગની ચોરી કરી લઈ ગઇ છે .
આ ગુનાની િપાસ હે.કો.શ્રી મહેશભાઇ લાભુભાઇ ચલાવે છે .

મનર્ોલ : પવમલભાઈ હસમુખભાઈ મોદી (ઉ.વ.૪૧)(રહે.કેશવપાકા સોસાયટી, પવભાગ-૨, સ્વામીનારાયણ
મંદીર પાસે હદરદશાન ચાર રસ્િા પાસે નરોડા) એ પનકોલ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે
િા.૧૯/૦૮/૨૦૧૯ સાંજના ૭/૦૦ થી રાિના ૮/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન પનકોલ નરોડા રોડ ભવાની ચોક
મનોહરપવલા શોપપિંગ સેન્ટર, સહજાનંદ સુગર સપ્લાયર આગળ પાકા કરે લ પોિાની ઈક્કો સ્પોટ કારની
ડ્રાઈવર સાઈડનો કાચ િોડી, અજાણી વ્યક્તિ સીટની નીચે એક પ્લાસ્સ્ટકની થેલીમાં મુકેલ રોકડ રૂપપયા
૧૨,૯૬,૦૦૦/- ચોરી કરી લઈ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એચ.વી.છાસટીયા ચલાવે છે .

નારોલ : સંજયકુમાર ભગવાનારામ બબશ્નોઈ (રહે.દરષીદ રે સીડેન્સી લાભા ટપનિંગ પાસે, સ્વક્સ્િક સીટી પાસે
લાંભા નારોલ) એ િા.૧૯/૮/૧૯ ના રોજ નારોલ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે
િા.૧૬/૦૮/૨૦૧૯ ના કલાક ૩/૩૦ થી ૪/૫૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના ઘર નજીક પાકા કરે લ ટ્રક ની
િાડપત્રી કાપી, ટ્રકમાંથી કોઇ અજાણ્યા ટ્રકના ચાલકે નોટબુક િથા અલગ-અલગ ચોપડાના બંડલ નંગ૧૦૮ કુલ દકિંમિ રૂપપયા ૩,૫૩,૪૩૫/- મિાના પોિાની ટ્રકમાં ભરી લઇ ચોરી કરી લઇ ગયેલ છે . આ ગુનાની
િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ડી.આર.રાવ ચલાવે છે .
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આત્િહત્યાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૪૦૬/૧૯

ઘાટલોડીયા : દદવાકર સોમાભાઇ ભાવસાર (ઉ.વ.૬૫)(રહે.એમ.આઇ.જી/૩૭૭ કે.કે.નગર રોડ સેકટર-૪
ઘાટલોડીયા) એ બીમારીથી કંટાળી જઇ િા.૧૯/૦૮/૧૯ બપોરના ૧/૦૦ વાગ્યાના સુમારે પોિાના ઘરે
હીંચકાના કડા સાથે લાયલોનની દોરી વડે ગળે ફાસો ખાઇ આત્મહત્યા કરી છે . આ અંગે ઘાટલોડીયા પોલીસે
અકસ્માિ મોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ હે.કો.શ્રી ગીરવિપસિંહ રામપસિંહ ચલાવે છે .

વાડજ : દે વેન્રભાઇ મગનભાઇ ચૌહાણ (ઉ.વ.૩૪)(રહે.શીવશક્તિ સોસાયટી, ભાવસાર હોસ્ટેલ વાડજ) એ
અગમ્ય કારણસર િા.૧૮/૮/૨૦૧૯ રાિના ૯/૦૦ વાગ્યાના સુમારે પોિાના ઘરે સીલીંગ ફેન સાથે દુપટ્ટો
બાંધી ગળે ફાસો ખાઇ આત્મહત્યા કરી છે . આ અંગે વાડજ પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી જી.એન.સુથાર ચલાવે છે .

ચાંદખેડા : પ્રકાશ અશોકભાઇ રાવિ (ઉ.વ.૨૭)(રહે.સંિોષનગર સોસાયટી, આઇ.ઓ.સી રોડ ચાંદખેડા) એ
અગમ્ય કારણસર િા.૧૮/૮/૨૦૧૯ રાિના ૯/૦૦ પછી કોઇપણ સમયે પોિાના ઘરે ગળે ફાસો ખાઇ
આત્મહત્યા કરી છે . આ અંગે ચાંદખેડા પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ હે.કો.શ્રી મહેન્રભાઇ
ભગવાનરાવ ચલાવે છે .

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

3

