જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
ુ વાર
તા.૨૧/૦૮/૨૦૧૯ બધ
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૪૦૭/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૩૭ કેસ કરી, ૩૫ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૧૭૯ લીટર દે શી
દારૂ, ૮૬ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૧ રરક્ષા અને ૧ કાર કબજે કરી હિી. િેમજ જુગાર ધારા હેઠળ ૧૭ કેસ કરી,
૭૩ વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૧,૭૩,૬૧૦/- અને જુગારના સાધનો કબજે કયાા હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૪૦૮/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૯૩ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી.

મવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડીઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૪૦૯/૧૯

સાબરિતીઃ પનલેશભાઇ રામેશ્વરપ્રસાદ શમાા (રહે. શ્યામ રહડલ્સ એપાટા મેન્ટ જી.એસ.ટી ઓવરબ્રીજ પાસે ન્યુ
રાણીપ) એ િા.૨૦/૦૮/૧૯ નારોજ સાબરમિી પોલીસ સ્િેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે
િા.૦૪/૦૫/૨૦૧૯ થી આજરદન સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન આરોપી (૧) જયંિીભાઇ ભાનુશાળી (૨)
પવકી શાહ અને (૩) ઉમેશ ઠક્કર (રહે.કૃષ્ણાપાકા સોસાયટી એચ.પી.પેટ્રોલ પંપ સામે આજવા રોડ વડોદરા)
એ ભેગા મળી પનલેશભાઈ શમાાને પવશ્વાસમા લઇ ૪૫૦૦ રકલો જીરૂ રકમિ રૂપપયા ૮,૫૩,૧૨૫/- માલ ખરીદ
કરી િે પૈકી બાકીના નાણા ૫,૯૮,૧૨૫/- નહી ચુકવી પવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી કરી છે . આ ગુનાની
િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એ.જે.દે સાઇ ચલાવે છે .

ચોરી :-

સિાચાર યાદી નં.૧૪૧૦/૧૯

કૃષ્ણનગરઃ સીન્ટુ પવનયકુમાર સાહા (રહે. સુપવધા પાકા નરોડા સ્મશાન સામે નરોડા) એ િા.૨૦/૦૮/૧૯
નારોજ કૃષ્ણનગર પોલીસ સ્િેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૧૮/૦૮/૧૯ સાજના ૭/૫૦ થી રાિના
૮/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન કૃષ્ણનગર પપ્રયા પસનેમા (પસને પ્રાઇડ પસનેમા) પાસે આવેલ એ.ટી.એમ.માં અજાણી
વ્યક્તિ પ્રવેશ કરી એ.ટી.એમનુ સેન્સર િોડી કેમેરા-૩ રકમિ રૂપપયા ૧૫,૦૦૦/-, બેટરી-૩ રકમિ રૂપપયા
૧૨,૦૦૦/- અને રાઉટર રકમિ રૂપપયા ૩૦૦૦/- મળી કુલ રૂપપયા ૩૦,૦૦૦/- ચોરી કરી લઈ ગઈ છે . આ
ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી વી.એમ.ગોહીલ ચલાવે છે .
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સોનાની ચેઇન ખેચી તોડી લઇ ગયા :-

સિાચાર યાદી નં.૧૪૧૧/૧૯

ઈસનપરુ ઃ કોકીલાબહેન વા/ઓ જ્યંપિભાઇ પંચાલ (ઉ.વ.૬૨) (રહે.ન્યુ મંગલમ સોસાયટી મંગલેશ્વર
સોસાયટી મહાદે વ રોડ અમુલ પાલાર પાસે ઘોડાસર) િા.૨૦/૦૮/૧૯ સવારના ૭/૦૦ વાગ્યાના સુમારે
ઘોડાસર આવકાર હોલ કેનાલ અમુલ પલાર આગળ ચાર રસ્િા નજીકથી ચાલિા પસાર થઈ રહ્યા હિા ત્યારે
સ્કૂટર ઉપર આવેલ એક પુરૂષ કોકીલાબહેનના ગળામાંથી સોનાની ચેઈન રકમિ રૂપપયા ૧૫,૦૦૦/- ખેચી
િોડી લઈ નાસી ગયો હિો. આ અંગેની ફરીયાદ કોકીલાબહેન પંચાલે ઈસનપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી
છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી કે.એમ.ચાવડા ચલાવે છે .

દાણીલીિડાઃ જશોદાબહેન વા/ઓ ગણપિભાઇ પરમાર (ઉ.વ.૬૬) (રહે.લક્ષ્મીકુંજ સોસાયટી વૈકુંઠધામ
મંદીર સામે દાણીલીમડા) િા.૨૦/૦૮/૧૯ સવારના ૮/૩૦ વાગ્યાના સુમારે પોિાના રહેણાંક નજીકથી
ચાલિા પસાર થઈ રહ્યા હિા ત્યારે સ્કૂટર ઉપર આવેલ એક પુરૂષ જશોદાબહેનના ગળામાંથી સોનાની ચેઈન
રકમિ રૂપપયા ૪૦,૦૦૦/- ખેચી િોડી લઈ નાસી ગયો હિો. આ અંગેની ફરીયાદ જશોદાબહેન પરમારે
દાણીલીમડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી આર.એસ.ગોરહલ ચલાવે છે .

વાહન અર્સ્િાતિાં મ ૃત્ુઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૪૧૨/૧૯

“એ” ડીવીઝન ટ્રાફીર્ પોલીસ સ્ટેશનઃ પવરપસિંગ અજલપસિંગ ધાખડ (રહે. સોનમ સ્તવેર ગણેશ માલાબાર
કન્ટ્રીની બાજુમાં છારોડી) એ “એ” ડીવીઝન ટ્રાફીક પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે
િા.૨૦/૦૮/૧૯ સવારના ૮/૧૫ વાગ્યાના સુમારે પવરપસિંગ ધાખડ િેમજ િેમની સાથે કામ કરિા
રાજેન્રભાઈ પવઘાભાઈ કુશવાહ (ઉ.વ.૪૦) (રહે.ભેસાણીનગર સરખેજ રોડ નારોલ) અને કલ્યાણપસહ
ગુલાબપસહ ધાનુક (ઉ.વ.૧૯) (રહે. ગોિા હાઉસીંગ શાકભાજી માકે ટ પાસે ગોિા) ગોિા-ઓગણજ વચ્ચે શ્રી
કાંચી શંકરા પબ્લીક સ્કુલના દરવાજા આગલ ઉભા હિા ત્યારે પીક-અપ ડાલાના ચાલકે પીકઅપ ડાલુ
ગોિાબ્રીજ િરફથી પુરઝડપે અને બેદરકારીથી ચલાવી ડીવાયડર કુદાવી સ્કૂલના દરવાજા િરફ આવિા
પવરપસિંગ ધાખડ િેમજ રાજેન્રભાઈ કુશવાહ અને કલ્યાણપસહ ધાનુકને ટક્કર વાગિા રાજેન્રભાઈ કુશવાહ
અને કલ્યાણપસહ ધાનુકને ગંભીર ઈજાઓ થિા સારવાર માટે િેમને સોલા સીવીલ લઈ જિા સારવાર
દરમ્યાન બન્નેન ુ ં મ ૃત્યુ પનપજયુ ં હતુ. આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી જી.એસ.પટેલ ચલાવે છે .

ચોથા િાળે થી પડી જતા મ ૃત્ુઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૪૧૩/૧૯

વસ્ત્રાપરુ ઃ બોડકદે વ જજીસ બંગલા પાસે આલ્ફા બીઝનેસ પાકા ખાિે કામ કરિા અને ત્યાજ રહેિા પાયલ
મનજીભાઇ ગરાપસયા (ઉ.વ.૧૮) (મુળ વિન. ગામ-સલોપાટ િા-ગાંગડિાલાઇ જી-બાંસવાડા રાજસ્થાન)
િા.૨૦/૦૮/૧૯ કલાક ૧૧/૦૦ વાગ્યાના સુમારે આલ્ફા બીઝનેસ પાકા ખાિે ચોથા માળે લીફટમાંથી બ્લોક
ઉિારવાનુ કામ કરિા હિા ત્યારે પગ લપસી જિા ચોથા માળે થી પડી જિા ગંભીર ઈજાઓ થિા િેમનુ ં
મ ૃત્યુ પનપજયુ ં હતુ. આ અંગે વસ્ત્રાપુર પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી બી.કે
ગુરૂદે વ ચલાવે છે .
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આતિહતયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૪૧૪/૧૯

સાબતિતીઃ સમશેરપસિંહ હરપાલપસિંહ સરદાર (ઉ.વ.૨૭) (રહે.તુલસી સ્ટેટસ સંવાદ સોનેટ સામે ત્રાગડ અંડર
બ્રબ્રજની બાજુમા ત્રાગડ) એ અગમ્ય કારણસર િા.૨૦/૦૮/૧૯ રાિના ૮/૪૫ વાગ્યાના સુમારે પોિાના ઘરે
પંખાના હક
ુ માં દુપટ્ટો બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે સાબરમિી પોલીસે અકસ્માિ મોિ
નોધી આ અંગેની િપાસ મ.સ.ઈ.શ્રી મહોબિપસહ પ ૃથ્વવપસહ ચલાવે છે .

મનર્ોલઃ રીદ્ધીબહેન ડો/ઓ ભરિભાઇ મકવાણા (ઉ.વ.૧૭) (રહે. ન્યુ સિાધારનગર પવરાટનગર રોડ પનકોલ)
એ અગમ્ય કારણસર િા.૨૦/૦૮/૧૯ સાજના ૭/૦૦ વાગ્યા પહેલા પોિાના ઘરે પંખાના હક
ુ માં દુપટ્ટો બાંધી
ગળે ફાસો ખાઈ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે પનકોલ પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ
પો.સ.ઈ.શ્રી પી.જે.ખાંટ ચલાવે છે .

મનર્ોલઃ કલ્પેશભાઇ અશોકભાઇ પંચાલ (ઉ.વ.૨૬) (રહે. સુરભી રે સીડન્સી પનકોલ) એ અગમ્ય કારણસર
િા.૨૦/૦૮/૧૯ રાિના ૯/૦૦ વાગ્યાના સુમારે પોિાના ઘરે પંખાના હક
ુ માં દોરી બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ
આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે પનકોલ પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ મ.સ.ઈ.શ્રી રામપસહ
મોપિપસહ ચલાવે છે .

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