જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટેલીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૦૭/૦૯/૨૦૧૯ શમનવાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૫૦૭/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૪૫ કેસ કરી, ૪૪ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૫૨૪ લીટર દે શી
દારૂ, ૧૨૦ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૧૨ તવાટટ ર ઈંગ્લીશ દારૂ, ૨૪ બબયર ટીન, ૧ કાર અને ૧ સ્કૂટર કબજે કર્યટ
હતય. િેમજ જય ગાર ધારા હેઠળ ૨ કેસ કરી ૨ વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૨૨૬૦/- અને જય ગારના સાધનો
કબજે કયાટ હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૫૦૮/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મયજબ કય લ
૬૭ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી.૯૩ મયજબ ૧ વ્યક્તિની અને પાસા હેઠળ ૮ વ્યક્તિઓની
અટકાયિ કરી હિી.

મવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :-

સિાચાર યાદી નં.૧૫૦૯/૧૯

ુ રુ ઃ રાકેશભાઇ ધીરૂભાઇ વાળાકી (રહે. આર્યષી એલીગન્સ મનમોહન પાકટ રોડ પવરાટનગર રોડ પનકોલ)
ર્ાલપ
ય પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૨૨/૦૧/૧૯ થી
એ િા.૦૬/૦૯/૧૯ નારોજ કાલયપર
આજદીન સયધીના સમયગાળા દરમ્યાન આરોપી પવમલ પ્રજાપપિ ઉફે પનિંકયજ પરમાર (રહે. દય કાન નંબર-૮
ય
ફસ્ટ ફ્લોર અમર જ્યોિ શોપીંગ સેન્ટર ઇન્રા કોમ્પલેક્ષ પાસે સ્પંદન સકટ લ માંજલપયર વડોદરા) કાલયપર
ગાંધીરોડ કોઠારી પોળની અંદર જી.આર.કોમ્પલેક્ષ ખાિે દય કાન નં-૧૦૪ પશવ ટ્રેડીંગ નામની કંપનીમાંથી
અલગ-અલગ સાઇઝના ઇલેકટીક કેબલનો માલ લઇ જઈ બાકી પનકળિા નાણાં ૩,૧૦,૪૪૪/- નહી ચયકવી
પવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી કરી છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી એમ.જી.વસાવા ચલાવે છે .

ઘરફોડ :

સિાચાર યાદી નં.૧૫૧૦/૧૯

વસ્ત્રાપરુ ઃ નારણભાઇ વરવાભાઇ દે સાઇ (ઉ.વ.૩૫) (રહે.જાનકી એપાટટ મેન્ટ બીજો માળ બોડકદે વ) એ
વસ્ત્રાપયર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૦૬/૦૯/૧૯ સાજના ૬/૩૦ થી ૮/૦૦ વાગ્યા
દરમ્યાન પોિાના મકાનના દરવાજાનય િાળુ િોડી અજાણી વ્યક્તિ ઘરમાં પ્રવેશ કરી સોનાનય મંગળસયત્ર
કકમિ રૂપપયા ૫૦,૦૦૦/-, સોનાની બયટ્ટી એક જોડ કકમિ રૂપપયા ૫૦,૦૦૦/-, સોનાની ચેઇન કકમિ રૂપપયા
૪૦,૦૦૦/-, સોનાની લકી કકમિ રૂપપયા ૫૦,૦૦૦/- અને રોકડ રૂપપયા ૧,૬૦,૦૦૦/- મળી કય લ રૂપપયા
૩,૫૦,૦૦૦/- મિાની ચોરી કરી લઈ ગઈ છે . આ ગયનાની િપાસ પો.ઈ.શ્રી એસ.આર.ગામીિ ચલાવે છે .
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િેઘાણીનગરઃ રમેશભાઇ કાલીદાસ પરમાર (રહે. ઓમનગર સોસાયટી મેઘાણીનગર) એ મેઘાણીનગર
પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૦૫/૦૯/૧૯ રાિના ૧૧/૦૦ થી િા.૦૬/૦૯/૧૯ સવારના
૬/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના મકાનમાં અજાણી વ્યક્તિ પ્રવેશ કરી મોબાઈલ ફોન નંગ-૨ કકમિ રૂપપયા
૧૦,૦૦૦/- , રોકડ રૂપપયા ૭,૦૦૦/- િેમજ ઘરની બહાર પાકટ કરે લ પોિાનય એતટીવા નંબર જીજે ૦૧ ર્યડી
૫૫૫૩ કકમિ રૂપપયા ૩૦,૦૦૦/- ચોરી કરી લઈ ગઈ છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી એ.એન.પરમાર
ચલાવે છે .

આત્િહત્યાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૫૧૧/૧૯

િાધવપરુ ાઃ લિાબહેન વા/ઓફ કકશોરભાઇ સાગઠીયા (ઉ.વ.૩૭) (રહે. કહરાજી દેવાજીની ચાલી ધોબીઘાટ
કંપાઉન્ડના છાપરાં માધવપયરા) એ બબમારીથી કંટાળી િા.૦૬/૦૯/૧૯ સાજના ૫/૦૦ વાગ્યાના સયમારે
પોિાના ઘરે એસીડ પી લેિા સારવાર માટે સીવીલ હોસ્પીટલ લઈ જિા ફરજ પરના ડૉશ્રીએ મ ૃિ જાહેર
કયાટ હિા. આ અંગે માધવપયરા પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એ.એન.પટેલ
ચલાવે છે .

સેટેલાઈટઃ ભારિી પયરાભાઇ સોલંકી (ઉ.વ.૨૦) (રહે. દે વમોડાનો વાસ ગયલબાઇ ટેકરા નવરં ગપયરા) એ
અગમ્ય કારણસર િા.૦૬/૦૯/૧૯ નારોજ સેટેલાઇટ પાયલપાકટ ખાિે છિમાં કહિંચકાના હયકમાં દય પટ્ટો બાંધી
ગળે ફાસો ખાઈ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે સેટેલાઈટ પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી એમ.જી.બલિંબોલા ચલાવે છે .

નારોલઃ સમાબાનય ડો/ઓફ અનવરખાન પઠાણ (ઉ.વ.૧૯) (રહે. નજરપાકટ સોસાયટી અલીફનગરની બાજય માં
નારોલ) એ અગમ્ય કારણસર િા.૦૫/૦૯/૧૯ સાજના ૫/૪૫ વાગ્યા પોિાના ઘરે પોિાની જાિે પોિાના
શરીર ઉપર કેરોસીન છાંટી સળગી ગયા હિા. સારવાર માટે એલ.જી.હોક્સ્પટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા
હિા. જ્યાં સારવાર દરમ્યાન િા.૦૬/૦૯/૧૯ કલાક ૦૦/૩૦ વાગે િેમનય ં મ ૃત્ર્ય પનપજર્ય હતય.આ અંગે નારોલ
પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ નારોલ પોલીસ ચલાવે છે .

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