જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૧૩/૦૫/૨૦૧૯ સોિવાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૮૨૭/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૯૭ કેસ કરી, ૮૬ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૬૫૫ લીટર દે શી
દારૂ, ૧૯૪ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૩૯ બીયરટીન અને ૦૨ સ્કુટર કબજે કયાા હિા. િેમજ જુગાર ધારા હેઠળ
૦૮ કેસ કરી ૪૦ વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૧,૯૨,૭૧૦/- અને જુગારના સાધનો કબજે કયાા હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૮૨૮/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ
કુલ ૫૪ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પાસા હેઠળ ૦૧ વ્યક્તિની અને પ્રોહી.૯૩ મુજબ ૦૨
વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી.

મવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :-

સિાચાર યાદી નં.૮૨૯/૧૯

સેટેલાઈટ : મનનભાઇ અપસિભાઇ શાહ (ઉ.વ.૨૫)(રહે,મોક્ષા રે સીડેંસી વાસણા મણીરત્નમ રો-હાઉસની
બાજુમાં વાસણા) એ િા.૧૨/૦૫/૨૦૧૯ નારોજ સેટેલાઇટ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે
િા.૨૦/૦૪/૨૦૧૯ થી આજદદન સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન સેટેલાઇટ ઇસ્કોન ચાર રસ્િા ખાિે દે વઆકા
ુ જી.ચચિોડગઢ રાજ્સસ્થાન)
કોપોરે ટ ઓફીસ ખાિે આરોપી (૧) હેમિ
ં ઘનશ્યામદાસ (રહે.પીપળી ચોરાયા બેગન
િથા િેની સાથે આવેલ અજાણ્યો ઇસમ (૨) પ્રકાશ અંબાવાજી મીણા (રહે.જોગીવાડા બારાપલ ગામ જીુ રાજસ્થાન િથા િેની સાથે આવેલ અજાણ્યો ઇસમ નાઓએ ભેગામળી મનનભાઇ પાસેથી િેમની
ઉદે પર
સ્કોપીયો કાર નંબર ડી.એલ.૦૧.એન.એ.૨૬૭૧ દકિંમિ રૂપપયા ૯,૦૦,૦૦૦/- મિાની િથા બીજી એક ઇનોવા
ક્રેસ્ટા ગાડી નંબર ડી.એલ.૦૧.એન.એ.૨૮૫૯ દકિંમિ રૂપપયા ૧૨,૯૭,૦૦૦/- મિાની પાલનપુર ભાડેથી
ફેરવવા સારૂ લઇ જઇ, બંને ગાડીઓનુ ં GPS ટેક્ષ સીસ્્મ િથા ફોન બંધ કરી, બંને ગાડીઓ પરિ નહી કરી
મનનભાઇ સાથે પવશ્વાસઘાિ િથા છે િરપપિંડી કરી છે .આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ડી.કે.ગમારા ચલાવે છે .

સોનાની ચેઇન ખેંચી તોડી લઇ ગયો :-

સિાચાર યાદી નં.૮૩૦/૧૯

િણીનગર : કનૈયાલાલ ગોપવિંદલાલ ચાંડક(મહેશ્વરી) (ઉ.વ.૪૫)(રહે. ઉમા માગા ગાંધી કોલોની, જેસલમેર,
જી.જેસલમેર) નાઓ પોિાની બહેન સાથે િા.૧૨/૦૫/૨૦૧૯ ના કલાક ૭/૧૫ વાગ્યાના સુમારે મણીનગર
પસધ્ધી પવનાયક હોસ્પીટલ ચાર રસ્િા થી આગળ રોડ ઉપર ફ્રુટ લેવા પનકળે લા હિા દરમ્યાન એક મોટર
સાયકલ ઉપર આવેલ બે પુરૂષ (૨૦ થી ૨૨ વષાના આશરાના) એ ભેગામળી તનૈયાલાલની બહેનના
ગળામાંથી સોનાનુ ં મંગળસુત્ર દકિંમિ રૂપપયા ૫૦,૦૦૦/- મિાનુ ખેંચી િોડી લઇ નાસી ગયા છે . આ અંગેની
ફરીયાદ કનૈયાલાલ ચાંડક એ મણીનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોંધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
એસ.આઇ.રબારી ચલાવે છે .
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ચોરી :-

સિાચાર યાદી નં.૮૩૧/૧૯

વટવા : સોનલબહેન વા/ઓ ગોપાલભાઈ પુજારી (ઉ.વ.૩૦)(રહે.ઉત્સવ ફલેટ ચાર માળીયા વટવા) એ
િા.૧૧/૫/૧૯ નારોજ વટવા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૨૨/૦૪/૨૦૧૯ રાિના
૯/૦૦ વાગ્યાના સુમારે સોનલબહેન એક ઓટોરીક્ષામાં બેસી સી.ટી.એમ. એતસપ્રેસ હાઇ-વે થી વટવા
પી.ડી.પંડયા કોલેજ રોડ શાકમાકે ટ ખાિે આવેલ હિા. ત્યારબાદ પોિાની ટ્રોલી બેગ રીક્ષામાં જ મુકી શાક
ખરીદવા સારૂ ગયેલ હિા. દરમ્યાન રીક્ષા ચાલકે સોનલબહેનની નજર ચુકવી રીક્ષામાં મુકેલ િેમની ટ્રોલી
બેગ કે જેમાં સોનાની ચેઇન દકિંમિ રૂપપયા ૪૫,૦૦૦/- મિાની, બે સોનાની વીંટી દકિંમિ રૂપપયા ૧૫,૦૦૦/સેમસંગ મોબાઇલ ફોન દકિંમિ રૂપપયા ૫૦૦૦/- િથા કપડા અને મેકઅપનો સામાન દકિંમિ રૂપપયા
૧૦,૦૦૦/- િથા રોકડ રૂપપયા ૭૦૦૦/- મળી કુલ રૂપપયા ૮૨,૦૦૦/- મિા મુકેલ હિી િે ટ્રોલી બેગ ચોરી
કરી લઇ નાસી ગયો હિો. આ ગુનાની િપાસ મ.સ.ઇ.શ્રી અમ ૃિાબહેન યોગેશકુમાર ચલાવે છે .

આત્િહત્યા :-

સિાચાર યાદી નં.૮૩૨/૧૯

શાહીબાગ : પનિાબહેન દકશનભાઇ પટણી (ઉ.વ.૨૮)(રહે.મોિીલાલ લલ્લુભાઇ ની ચાલી ગ્રીનસીટીની સામે
અસારવા શાહીબાગ) એ અગમ્ય કારણસર િા.૧૨/૫/૧૯ સાંજના ૪/૦૦ વાગ્યાના સુમારે પોિાના ઘરે
ગળે ફાંસો ખાઇ આત્મહત્યા કરી છે . આ અંગે શાહીબાગ પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી આર.પી.ડાભી ચલાવે છે .

રાિોલ : સચીનભાઇ દશરથભાઇ પ્રજાપિી (ઉ.વ.૨૭)(રહે.દુગાાપાકા સોસાયટી ગોપી ડેરીના ઢાળ પાસે
વસ્ત્રાલ) એ અગમ્ય કારણસર િા.૧૧/૫/૧૯ સાંજના ૬/૩૦ વાગ્યાના સુમારે પોિાના ઘરે પંખા સાથે દુપટ્ટો
બાંધી ગળે ફાંસો ખાઇ આત્મહત્યા કરી છે . આ અંગે રામોલ પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ
મ.સ.ઇ.શ્રી મનુભાઇ પવરાભાઇ ચલાવે છે .

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