જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૧૪/૦૫/૨૦૧૯ િંગળવાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૮૩૩/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૩૮ કેસ કરી, ૩૪ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૧૦૮ લીટર દે શી
દારૂ, ૧૪ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૩૦ બીયરટીન, ૫૦ બીયર બોટલ અને ૦૧ સ્કુટર કબજે કર્ુુ હતુ. િેમજ જુગાર
ધારા હેઠળ ૦૩ કેસ કરી ૦૬ વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૧૬,૫૮૦/- અને જુગારના સાધનો કબજે કયાુ
હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૮૩૪/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ
કુલ ૬૮ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પાસા હેઠળ ૦૩ વ્યક્તિઓની અને પ્રોહી.૯૩ મુજબ ૦૧
વ્યક્તિની અટકાયિ કરી હિી.

મવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :-

સિાચાર યાદી નં.૮૩૫/૧૯

ર્ારં જ : જયેશભાઇ દે વશીભાઇ મોઢવાડીયા (ઉ.વ.૨૮)(રહે.ગામ-બોખીરા, ફુલવાડી, િા.જજલ્લો- પોરબંદર)
એ િા.૧૩/૮/૧૯ નારોજ કારં જ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે ડીસેમ્બર/૨૦૧૮ થી આજદદન
સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન સોનીયાબહેન શીરાવાલા (રહે.અલરશીદ ટુસુ એન્ડ ટ્રાવેલ્સ, સીટી પોઇન્ટ,
ઇટાલીયન બેકરીની સામે ભદ્ર લાલદરવાજા) એ જયેશભાઇ ને િથા અન્ય સભ્યોને દુબઇ િથા કેનેડા
મોકલવા વકુ પવઝાનુ ં કામ કરી આપવાનો પવશ્વાસ આપી, જયેશભાઇ િથા બીજા સભ્યો પાસેથી ટુકડે-ટુકડે
કુલ રૂપપયા ૧૨,૫૦,૦૦૦/- િથા પાસપોટુ મેળવી લઇ, વકુ પવઝાનુ ં કામ નહી કરી િેમજ નાણા અને પાસપોટુ
પરિ નહી આપી, િમામ સાથે પવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી કરી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
એસ.આઇ.મકરાણી ચલાવે છે .

ઘરફોડ ચોરી :-

સિાચાર યાદી નં.૮૩૬/૧૯

નવરં ગપરુ ા : શાહનવાઝ આસીફમીયા શેખ (ઉ.વ.૨૧)(રહે,ઈરફાન પાકુ , ઉસ્માન હારૂની સોસાયટી પાસે,
વેજલપુર) એ નવરં ગપુરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૧૨/૦૫/૨૦૧૯ સાંજના ૫/૩૦
થી િા.૧૩/૦૫/૨૦૧૯ સવારના ૮/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન નવરં ગપુરા, હોટલ પુનમ પેલેસ ની બાજુમા
આવેલ પોિાની “ઈકોમ એતસપ્રેસ કુરીયર કંપની” ની ઓફીસના મુખ્ય દરવાજાનુ ં િાળુ િોડી કે ડુપ્લીકેટ
ચાવીથી ખોલી ઓફીસની પિજોરીમાંથી રોકડ રૂપપયા ૮૮,૧૭૯/- ચોરી કરી લઈ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ
પો.ઇ.શ્રી પી.બી.દે સાઇ ચલાવે છે .
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અપમ ૃત્યુ :-

સિાચાર યાદી નં.૮૩૭/૧૯

ઓઢવ : પમિેષ કનુપસિંહ સોલંકી (ઉ.વ.૨૦)(રહે.શદકિનગર જનિાનગરની સામે ઓઢવ ગામ)
િા.૦૧/૦૫/૧૯ સાંજના ૪/૩૦ વાગ્યાના સુમારે ઓઢવ ઉદય એસ્ટેટ જે.કે.સ્ટીલ ની કંપનીમાં કામ કરિી
વખિે, ચાલુ લીફટમાં મોઢુ બહાર કાઢિા, દદવાલ થી અને લીફ્ટના ઝાંપાથી પમિેષ ને મોઢાના ભાગે ઇજા
થિા, સારવાર માટે િેમને પસવીલ હોસ્પીટલમાં દાખલ કરે લ હિા. જયાં સારવાર દરમ્યાન િા.૧૩/૦૫/૧૯
ના કલાક ૧૦/૦૦ વાગે ફરજ પરના ડો. શ્રી એ પમિેષને મ ૃિ જાહેર કયાુ હિા. આ અંગે ઓઢવ પોલીસે
અકસ્માિ મોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ મ.સ.ઇ.શ્રી જીવપસિંહ િીિપસિંહ ચલાવે છે .

આત્િહત્યા :-

સિાચાર યાદી નં.૮૩૮/૧૯

ઓઢવ : વૈશાલીબેન વા/ઓ ઋષીકેશ રામદાર કડવ(મરાઠી) (ઉ.વ.૨૫)(રહે.પાશ્વનાથ સોસાયટી
અંબીકાનગર ઓઢવ) એ અગમ્ય કારણસર િા.૧૩/૦૫/૧૯ ના કલાક ૦૬/૦૦ થી કલાક ૦૭/૦૦ વાગ્યા
દરમ્યાન પોિાના ઘરે છિના ભાગે દુપટ્ટો બાંધી ગળે ફાંસો ખાઇ આત્મહત્યા કરી છે . આ અંગે ઓઢવ પોલીસે
અકસ્માિ મોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ મ.પો.કપમ.શ્રી “આઈ” ડીવીઝન નાઓ ચલાવે છે .

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