જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
ુ વાર
તા.૧૨/૦૬/૨૦૧૯ બધ
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૦૦૧/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૪૬ કેસ કરી, ૪૫ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૧૦૫ લીટર દે શી
દારૂ, ૧૦૩ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૫ તવાટટ ર ઈંગ્લીશ દારૂ, ૧૪૯ બબયર ટીન અને ૧ રરક્ષા કબજે કરી હિી.
િેમજ જુગાર ધારા હેઠળ ૨ કેસ કરી ૫ વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૫૬૦૦/- અને જુગારના સાધનો
કબજે કયાટ હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૦૦૨/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ
કુલ ૭૪ વ્યક્તિઓની અને પાસ હેઠળ ૧ વ્યક્તિની અટકાયિ કરી હિી.

ઘરફોડ :-

સિાચાર યાદી નં.૧૦૦૩/૧૯

શહેરર્ોટડાઃ મનોજભાઇ ગોપાલદાસ પટેલ (રહે.નારાયણ એપાટટ મેન્ટ ભગવિી સ્કુલ પાછળ હીરાવાડી
બાપુનગર) એ શહેરકોટડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૧૧/૦૬/૧૯ કલાક ૦૦/૩૦ થી
સવારના ૭/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન નરોડા રોડ મેમ્કો, પવજય એસ્ટેટ સામે, શેડ નં. એ/૨ ખાિે આવેલ પોિાના
“શુભ એસ્ટેટ” ના કારખાનાનુ ં શટર ઉંચુ કરી અજાણી વ્યક્તિ કારખાનામાં પ્રવેશ કરી આશરે ૯૦ રકલો કોપર
વાયર ટેલ રકમિ રૂપપયા ૬૫,૦૦૦/- મિાની ચોરી કરી લઇ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એ.ડી
ચાવડા ચલાવે છે .
ુ ઃ ચીરાગભાઇ જ્યંપિભાઇ ભાવસાર (રહે.કમલસાગર સોસાયટી, કેડીલા લેબની બાજુમા ઘોડાસર) એ
ઇસનપર
િા.૧૧/૦૬/૧૯ નારોજ ઇસનપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૨૦/૦૫/૧૯ સાંજના
૬/૩૦ થી ૭/૧૫ વાગ્યા સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન પોિાના મકાનના ઉપરના માળના રૂમના દરવાજાનુ ં
િાળુ િોડી, અજાણી વ્યક્તિ ઘરમાં પ્રવેશ કરી, પિજોરીમાંથી સોનાના દાગીના રકિંમિ રૂપપયા ૫૦,૦૦૦/-,
મોબાઇલ ફોન રકિંમિ રૂપપયા ૭,૦૦૦/-, સ્માટટ વોચ રકિંમિ રૂપપયા ૧૪,૦૦૦/-, જીઓનુ ડોંગલ રકિંમિ રૂપપયા
૫૦૦/-, સોની કંપનીનો કેમેરો રકિંમિ રૂપપયા ૩,૦૦૦/- અને રોકડ રૂપપયા ૧૦,૦૦૦/- મળી કુલ રૂપપયા
૮૪,૫૦૦/- મિાની ચોરી કરી લઇ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી કે.એમ.ચાવડા ચલાવે છે .
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લટ
ં ુ ની ફરીયાદઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૦૦૪/૧૯

વસ્ત્રાપરુ ઃ રાજુલબહેન ડો/ઓ રદલસુખરાય દે વમુરારી (ઉ.વ.૪૨) (રહે. ભાસ્કર ફ્લેટ સ્વાપમનારાયણ
મ્યુઝીયમ,મીરા અમ્બીકા રોડ નારણપુરા) િા.૧૧/૦૬/૧૯ સાજના ૬/૪૫ વાગ્યાના સુમારે વસ્ત્રાપુર
આલ્ફાવન મોલથી રીક્ષામાં બેસીને જી.એમ.ડી.સી.ગ્રાઉન્ડ નજીકથી પસાર થઈ રહ્યા હિા ત્યારે એક સફેદ
રં ગના એતસેસ કે એતટીવા જેવા સ્કૂટર ઉપર આવેલ પુરૂષે સ્કૂટર રીક્ષા નજીક લાવી રાજુલબહેનની બેગ
ઝુટવી લઈ નાસી ગયો હિો. બેગમાં સોનાની ડાયમંડવાળી પેડલ સેટ રકમિ રૂપપયા ૩૦,૦૦૦/- અને રોકડ
રૂપપયા ૨૦,૦૦૦/- િેમજ જરૂરી દસ્િાવેઝ હિા. આ અંગેની ફરીયાદ રાજુલબહેને વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશન
ખાિે નોધાવી છે .આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એમ.એચ.રાવલ ચલાવે છે .

ચોરી :-

સિાચાર યાદી નં.૧૦૦૫/૧૯

નવરં ગપરુ ાઃ પમલન જયપ્રકાશ દોશી (ઉ.વ.૩૮)(રહે.વાઈસ રોય પવલા, જજીસ બંગલો ચાર રસ્િા પાસે,
બોડકદે વ) એ નવરં ગપુરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૧૦/૦૬/૧૯ સાંજના ૬/૧૦
વાગ્યાના સુમારે નવરં ગપુરા સમપટણ ચાર રસ્િા, આઈ.ડી.બી.આઈ બેંક નજીકથી કાર ચલાવી પસાર થઈ
રહ્યા હિા ત્યારે એક અજાણ્યો મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ પુરૂષ અને િેની પાછળ બેસેલ સ્ત્રીએ પમલનભાઇને
િેઓના મોટર સાયકલ સાથે અકસ્માિ કરી પગમાં ઈજા પહોચાડી હોવાનુ ં કહી, પમલનભાઇને કારમાંથી નીચે
ઉિરી ઈજાવાળો પગ જોવાનુ ં જણાવી, પમલનભાઇની નજર ચુકવી િેમની કારમાંથી બેગ ચોરી કરી લીધી
હિી. બેગમાં રોકડ રૂપપયા ૬,૦૦,૦૦૦/- હિા. આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી કે.એમ.પરમાર ચલાવે છે .

આત્િહત્યાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૦૦૬/૧૯

ઓઢવઃ રાકેશભાઇ રદનેશભાઇ ધરજીયા (ઉ.વ.૧૮) (રહે. ગુરૂકુળ મેમનગર) ઓઢવ સીંગરવા શબરી હોટલની
બાજુમાં ગ્રાઉન્ડ ફલોર નીમીિ સ્કવેર દુકાન નંબર-૨૩ ખાિે રહેિા રાકેશભાઈના મોટાભાઈના રહેણાંકમાં
અગમ્ય કારણસર િા.૧૧/૬/૧૯ સાજના ૬/૦૦ વાગ્યાના સુમારે પંખાના હક
ુ માં ચાદર બાંધી ગળે ફાસો
ખાઈ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે ઓઢવ પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ મ.સ.ઇ.શ્રી
કાંપિલાલ જીવાજી ચલાવે છે .

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

2

