જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૦૮/૦૬/૨૦૧૯ શમનવાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૯૭૫/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૬૯ કેસ કરી, ૫૪ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૪૭૯ લીટર દે શી
દારૂ, ૩૫ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૨૯૬ બબયર ટીન અને ૧ સ્કૂટર કબજે કર્યુ હતય. િેમજ જયગાર ધારા હેઠળ ૪
કેસ કરી ૧૧ વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૨૮,૫૨૦/- અને જયગારના સાધનો કબજે કયાુ હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૯૭૬/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મયજબ
કયલ ૧૦૮ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી ૯૩ મયજબ ૧ વ્યક્તિની અટકાયિ કરી હિી.

મવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :-

સિાચાર યાદી નં.૯૭૭/૧૯

ય મહમદઇબ્રાહીમ પઠાણ (રહે. વનમાળી વાંકાની પોળ શાહપયર) એ િા.૭/૬/૧૯ નારોજ
ર્ારં જઃ મહમદર્યનસ
કારં જ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે માહે ઓતટોબર ૨૦૧૬ થી આજદીન સયધીના સમયગાળા
દરમ્યાન મીરજાપયર દદનબાઇ ટાવર સામે આવેલ શાંપિસદન એસ્ટેટમાં “ખયશ્બય પાન પાલુર ” નામના પાનના
ગલ્લા પાસે આરોપી (૧) અલીહશ
ય ેનભાઇ ઉફે બાદશાહ (૨) નાજમીનબાનય વા/ઓ અલીહશ
ય ેનભાઇ ઉફે
બાદશાહ (બન્ને રહે. બયરખા પોસની મસ્ીદ શાહપયર) (૩) રાકેશભાઇ શથવારા ઉફે પરમાર સાહેબ નામની
વ્યક્તિ (૪) સાહીદ ઉફે બાબા મનસયરી (રહે. રાજાીની પોળમાં શાહપયર અને (૫) સલીમભાઇ ફોરમેન (રહે.
ય પઠાણ
ખાનપયર કલ્યાણીવાડ શાહપયર) એ ભેગા મળી ઔડાના મકાન અપાવવાની લાલચ આપી મહમદર્યનસ
િેમજ િેમના સબંધીને બોગસ ટોકન િથા નાણાં ભયાુ અંગેની બોગસ સહી સીક્કાવાળી પહોચો િથા બોગસ
હાઇકોટુ નો પત્ર આપી કયલ નાણાં ૩૨,૪૮,૧૬૦/- મેળવી લઇ ઔડાના મકાનો નહી અપાવી િેમજ નાણા
પણ પરિ નહી આપી પવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી કરી છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એસ.ડી.ચોધરી
ચલાવે છે .

ઘરફોડઃ-

સિાચાર યાદી નં.૯૭૮/૧૯

અિરાઈવાડીઃ ગોપવિંદભાઇ બયધ્ધીલાલ અગ્રવાલ (રહે. નવીનચંન્દ્ર પાકુ કેમ્પ રોડ શાહીબાગ) એ
અમરાઈવાડી પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૬/૬/૧૯ રાિના ૯/૦૦ થી િા.૭/૬/૧૯
કલાક ૮/૩૦ વાગ્યા સયધીના સમયગાળા દરમ્યાન અમરાઇવાડી સ્વક્સ્િક ચાર રસ્િા પાસે આશાપયરીનગર૨ કેલીબરીમ ઇકવીપમેંટ નામના ીમના કારખાનાનય છિનય પિરૂં િોડી અજાણી વ્યક્તિ પ્રવેશ કરી
મશીનમા લગાડવાના એલ્ર્યમીનીયમના પાટુ દકમિ રૂપપયા ૧૫,૦૦૦/-, ડમ્બેલ્સ નંગ-૧૦ દકમિ રૂપપયા
૭૦૦૦/-, સીલીંગ ફેન દકમિ રૂપપયા ૧૦૦૦/-, ટયલ્સ બેગ દકમિ રૂપપયા ૩૦૦૦/-, લોખંડ કાપવાનય ફાયર
મશીન દકમિ રૂપપયા ૧૨૦૦/- અને રોકડ રૂપપયા ૨૦,૦૦૦/- મળી કયલ રૂપપયા ૪૭,૨૦૦/- મિાની ચોરી
કરી લઈ ગઈ છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એસ.આર.શમાુ ચલાવે છે .
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સોનાની ચેઈન ખેચી તોડી લઈ ગયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૯૭૯/૧૯

ચાંદખેડાઃ સાપવત્રીબહેન વા/ઓ સયભાષ મીણા ઉ.વ.૪૭ રહે- અપિશય પવલે બંગ્લોઝ એચ.પી પેટ્રોલપંપ
સામે મોટેરા) િા.૭/૬/૧૯ સવારના ૬/૩૦ વાગ્યાના સયમારે ચાંદખેડા મોટેરા પલાશ -૮૦ ફલેટ નીકથી
ચાલિા પસાર થઈ રહ્યા હિા ત્યારે એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે પયરૂષ સાપવત્રીબહેન મીણાના
ગલામાંથી સોનાની ચેઈન દકમિ રૂપપયા ૨૫,૦૦૦/- ખેચી િોડી લઈ નાસી ગયા હિા. આ અંગેની ફરીયાદ
સાપવત્રીબહેન મીણાએ ચાંદખેડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી બી.કે.પટેલ
ચલાવે છે .

આત્િહત્યાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૯૮૦/૧૯

અિરાઈવાડીઃ સપનાબહેન વા/ઓ રાીવકયમાર સરોજ (ઉ.વ.૨૩) (રહે. તયલશી બ્ર્યટી પાલુર સામેના
મકાનમા શાક માકે ટ અમરાઈવાડી) એ અગમ્ય કારણસર િા.૭/૬/૧૯ સવારના ૯/૩૦ વાગ્યાના સયમારે
પોિાના ઘરે લોખંડના હક
ય માં સાડી બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે અમરાઈવાડી પોલીસે
અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી એ.આર.ચૌધરી ચલાવે છે .

મનર્ોલઃ મોહીિકયમાર સયરેશકયમાર અનયરાગી (ઉ.વ.૧૮) (રહે. રાધેગોપવિંદ ગેલક્ષ
ે ી સામે આવેલ ખેિરમા
પનકોલ) એ અગમ્ય કારણસર િા.૭/૬/૧૯ કલાક ૭/૪૫ વાગ્યાના સયમારે પોિાના ઘરે ગળે ફાસો ખાઈ
આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે પનકોલ પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ મ.સ.ઈ.શ્રી
પ્રપવણભાઈ સાંજાભાઈ ચલાવે છે .

કૃષ્ણનગરઃ ભયમેદાભાઈ મનસયખભાઈ ગૌસ્વામી (ઉ.વ.૨૫) (રહે. બચત્રકયટ આવાસ યોજના મનોહરપવલા) એ
અગમ્ય કારણસર િા.૭/૬/૧૯ બપોરના ૪/૦૦ વાગ્યાના સયમારે પોિાના ઘરે ગળે ફાસો ખાઈ આત્મહત્યા
કરી હિી. આ અંગે કૃષ્ણનગર પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પવજયકયમાર ચલાવે છે .

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