જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
ુ વાર
તા.૧૭/૦૪/૨૦૧૯ બધ
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૬૭૨/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૮૯ કેસ કરી, ૮૫ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૩૧૫ લીટર દે શી
દારૂ અને ૧ સ્કુટર કબજે કર્ુુ હતુ. િેમજ જુગાર ધારા હેઠળ ૩ કેસ કરી ૩ વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા
૭૦૬૭/- અને જુગારના સાધનો કબજે કયાુ હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૬૭૩/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ
કુલ ૫૭૦ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૪૭ વ્યક્તિઓની અને પાસા હેઠળ ૨
વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી.

ઘરફોડ :

સિાચાર યાદી નં.૬૭૪/૧૯

ખોખરાઃ મનીમારન ક્રિષ્નસ્વામી પડાચી (ઉ.વ.૬૨)(રહે. વોરાની ચાલી ઇડલી ચાર રસ્િા મણિનગર)એ
ખોખરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૧૫/૦૪/૧૯ રાિના ૧૧/૦૦ થી િા.૧૬/૦૪/૧૯
સવારના ૬/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના મકાનના દરવાજાનુ ં િાળુ િોડી, અજાિી વ્યક્તિ ઘરમાં પ્રવેશ
કરી પિજોરીમાંથી સોનાના દાગીના અને રોકડ રૂપપયા મળી કુલ રૂપપયા ૮,૭૦,૫૦૦/- મિાની ચોરી કરી
લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.ઈ.શ્રી બી.જે.ઝાલા ચલાવે છે .

ચોરી :-

સિાચાર યાદી નં.૬૭૫/૧૯

આનંદનગરઃ જીજ્ઞેશભાઇ હસમુખભાઇ શાહ (રહે.પદ્માવિી ફ્લેટ અંજલી સકુ લ પાસે પાલડી) એ આનંદનગર
પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૧૫/૦૪/૧૯ સાજના ૭/૩૦ થી રાિના ૮/૧૦ વાગ્યા
દરમ્યાન આનંદનગર સીમા હોલના ગેટ સામે પાકુ કરે લ પોિાની આઈટેન ગાડીની દરવાજાનો કાચ િોડી,
અજાિી વ્યક્તિ કારમાંથી રોકડ રૂપપયા ૧,૦૦,૦૦૦/- િથા ડોક્યુમેન્ટ સાથેની બેગ ચોરી કરી લઈ ગઈ છે .
આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એસ.કે.બારડ ચલાવે છે .
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સોનાનો દોરો ખેચી તોડી લઇ ગયો :-

સિાચાર યાદી નં.૬૭૬/૧૯

પાલડીઃ ઝરિાબહેન વા/ઓ પનકેશભાઇ શાહ (ઉ.વ.૨૯) (રહે,શારદાકુંજ સોસાયટી નવા પવકાસગુહ રોડ
દે નાબેંક સામે પાલડી) િા.૧૬/૦૪/૧૯ બપોરના ૩/૪૫ વાગ્યાના સુમારે પાલડી વી.આર.શાહ સ્કુલ સામેથી
પસાર થઇ રહ્યા હિા ત્યારે મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ પુરૂષ ઝરિાબહેનના ગળામાંથી સોનાની ચેઇન
ક્રકમિ રૂપપયા ૪૩,૮૨૮/- ખેચી િોડી લઇ નાસી ગયો હિો. આ અંગેની ફરીયાદ ઝરિાબહેન શાહે પાલડી
પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી કે.જે.કરપડા ચલાવે છે .

લાશ િળી આવવા બાબતઃ-

સિાચાર યાદી નં.૬૭૭/૧૯

રીવરફન્ટ ઇસ્ટઃ િા.૧૬/૪/૧૯ બપોરના ૧/૪૦ વાગ્યાના સુમારે શાહપુર માસ્ટર કોલોની નજીકથી
પવજયભાઇ દશરથભાઇ પ્રજાપપિ (ઉ.વ.૨૩) (રહે. ચન્રનગર સોસાયટી રાયકાનગર સામે ચાદલોડીયા) ની
લાશ રીવરફન્ટ ઇસ્ટ પોલીસને મળી આવિા રીવરફન્ટ ઇસ્ટ પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી વધુ િપાસ હાથ
ધરી છે . આ અંગેની િપાસ હે.કો.શ્રી પ્રપવિભાઇ અરખાભાઇ ચલાવે છે .

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