જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૧૧/૦૬/૨૦૧૯ િંગળવાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૯૯૫/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૫૪ કેસ કરી, ૪૨ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૧૮૫ લીટર દે શી
દારૂ, ૦૪ બીયરટી અને ૧ એતટીવા કબજે કરી હિી. િેમજ જુગાર ધારા હેઠળ ૦૩ કેસ કરી ૦૬ વ્યક્તિઓને
ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૧૬,૨૮૦/- અને જુગારના સાધનો કબજે કયાા હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૯૯૬/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ
કુલ ૯૮ વ્યક્તિઓની અને પ્રોહી.૯૩ મુજબ ૦૧ વ્યક્તિની અટકાયિ કરી હિી.

મવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :-

સિાચાર યાદી નં.૯૯૭/૧૯

વાસણા : રમેશકુમાર ભવાનીશંકર જોષી (ઉ.વ.૬૬)(રહે.હરીહરાનંદ સોસાયટી, મલાવ િળાવ રોડ,
જીવરાજપાકા ) એ િા.૧૦/૬/૧૯ નારોજ વાસણા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે
િા.૧૧/૦૪/૨૦૧૭ થી િા.૨૦/૧૦/૨૦૧૮ દરમ્યાન પોિાના ઘરે આરોપી ઉજાલા ક્રેડીટ કો.ઓ.સો.લી. ના
ચેરમેન (૧) તુષારભાઇ રમેશભાઇ પ્રજાપપિ (રહે.ગીરીપાકા સોસાયટી, ડોન બોસ્કો સ્કુલ પાસે, જીવરાજપાકા )
અને (૨)ગુજરાિ હેડ પ્રદીપભાઇ પટેલ (રહે.હહમ્મિનગર, સાબરકાંઠા) એ ભેગામળી રમેશકુમાર િથા િેમની
પત્નન અને િેમની હદકરીને ક્રેડીટ સોસાયટીમાં થાપણ જમા કરાવી ઉંચા વ્યાજ દરની ચ ૂકવણી કરવાની
લાલચ આપી, િેમની પાસેથી કુલ રૂપપયા ૧૯,૧૫,૦૦૦/- મેળવી લઇ, પવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી કરી છે .
આ ગુનાની િપાસ વુ.પો.સ.ઇ.શ્રી યુ.આર.ભટ્ટ ચલાવે છે .

ઘરફોડ :-

સિાચાર યાદી નં.૯૯૮/૧૯

એરપોટક : ઇશ્વરભાઇ જેસીગભાઇ સોની (ઉ.વ.૫૬)(રહે.બાપા સીિારામ મદીરની સામે સમરથનગર
સરદારનગર) એ એરપોટા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૦૯/૦૬/૨૦૧૯ રાિના ૧૧/૩૦
થી િા.૧૦/૦૬/૧૯ ના કલાક ૪/૨૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના મકાનના મેઇન દરવાજાનુ ં િાળુ િોડી,
અજાણી વ્યક્તિ મકાનમાં પ્રવેશ કરી, મકાનમાંથી સોનાનુ મંગળસુત્ર, હાથના કંગન, સોનાની બંગડી નંગ-૨,
સોનાની ચેઇન નંગ-૩, સોનાની વીંટી નંગ-૮, િથા રોકડ રૂપપયા ૫૦,૦૦૦/- અને મોબાઇલ ફોન નંગ-૨
િથા અગનયના દસ્િાવેજો મળી કુલ રૂપપયા ૫,૭૮,૫૦૦/- મિાની ચોરી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી ડી.બી.પ્રજાપપિ ચલાવે છે .
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પાણીની ટાંર્ીિાં પડી જતા મ ૃત્યુ :-

સિાચાર યાદી નં.૯૯૯/૧૯

સરદારનગર : સુપમિ સ/ઓ સંદીપ પાસવાન (ઉ.વ.૦૩)(રહે.કૈ લાશભાઇ મારવાડીના મકાનમાં
ખોડીયારનગર પવભાગ-૩ વૈશાલી સ્કુલ પાસે નોબલનગર) િા.૦૯/૦૬/૨૦૧૯ સાંજના ૭/૦૦ વાગ્યાના
સુમારે પોિાના ઘર પાસે આવેલ પાણીની ટાંકીમાં રમિા-રમિા પડી જિા, ડુબી જિા સારવાર માટે પસવીલ
હોસ્પીટલ ખાિે લાવિા ફરજ પરના ડોકટર શ્રીએ િેને મ ૃિ જાહેર કયો હિો. આ અંગે સરદારનગર પોલીસે
અકસ્માિ મોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ મ.સ.ઈ.શ્રી જયેન્દ્રપસહ લાલપસહ ચલાવે છે .

આત્િહત્યાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૦૦૦/૧૯

ખોખરા : ફ્રેકલીંગ ફીલીપભાઇ ક્રીશ્ચન (ઉ.વ.૪૧)(રહે.નાઝરથા કોલોની જય સોમનાથ સ્કુલ પાસે ખોખરા)
એ અગમ્ય કારણસર િા.૦૯/૦૬/૨૦૧૯ રાિના ૧૦/૩૦ થી ૧૧/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના ઘરે લોખંડ
ની એંગલ િથા વાસની વળીથી બનાવેલ પિરા ના સેડવાળી જગ્યાએ વાસ સાથે વાયર બાંધી ગળે ફાંસો
ખાઇ આનમહનયા કરી છે . આ અંગે ખોખરા પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી
બી.કે.વાઘેલા ચલાવે છે .

ુ રાત યમુ નવસીટી : નારણભાઇ દે વાભાઇ રાઠોડ (ઉ.વ.૨૮)(રહે.મોડાદે વાનો વાસ ગુલબાઇ ટેકરા) એ
ગજ
અગમ્ય કારણસર િા.૦૯/૦૬/૨૦૧૯ રાિના ૧૦/૦૦ થી િા.૧૦/૬/૧૯ સવારના ૭/૪૦ સુધીના
સમયગાળા દરમ્યાન પોિાના ઘરે મોભના લાકડે નાયલોનની દોરી બાંધી ગળે ફાંસો ખાઇ આનમહનયા કરી
છે . આ અંગે ગુજરાિ યુપનવસીટી પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી
આર.પી.ચૌધરી ચલાવે છે .

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