જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૧૩/૦૬/૨૦૧૯ ગરૂુ વાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૦૦૭/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૮૮ કેસ કરી, ૭૪ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૧૩૦૦ લીટર
દે શી દારૂ, ૬૦૦ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૦૯ તવાટટ ર ઈંગ્લીશ દારૂ, ૧૨ બબયર બોટલ, ૧૬૪ બબયર ટીન, ૦૨
કાર, ૦૧ સ્કુટર અને ૧ રરક્ષા કબજે કરી હિી. િેમજ જુગાર ધારા હેઠળ ૦૪ કેસ કરી ૦૪ વ્યક્તિઓને ઝડપી
રોકડ રૂપપયા ૨૪,૩૯૦/- અને જુગારના સાધનો કબજે કયાટ હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૦૦૮/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ
કુલ ૯૩ વ્યક્તિઓની અને પ્રોહી.૯૩ હેઠળ ૦૪ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી.

ઘરફોડ :-

સિાચાર યાદી નં.૧૦૦૯/૧૯

નારોલ : નંદરકશોર પુરણમલ અગ્રવાલ (ઉ.વ.૫૦)(રહે. કણાટવિી-૦૩ માનશીપાકટ સોસાયટીની પાસે
મણીનગર) એ િા.૧૨/૦૬/૨૦૧૯ ના રોજ નારોલ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે
િા.૦૩/૦૬/૨૦૧૯ રાિના ૮/૩૦ થી િા.૦૪/૦૬/૨૦૧૯ ના કલાક ૮/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન નારોલ
વૈશાલીનગર ખાિે આવેલ શ્રી રામ એસ્ટેટ-૦૨ માં આવેલ પોિાના “પુલરકિ ફેશન” નામના ગોડાઉનના
શટરનુ ં િાળુ િોડી, અજાણી વ્યક્તિ ગોડાઉનમાં પ્રવેશ કરી, કાપડની ગાંસડીઓમાં પેકીંગ કરે લ કુલ ૨૧૩૨
મીટર કાપડ અંદાજીિ રકિંમિ રૂપપયા ૧,૫૦,૦૦૦/- મિાની ચોરી કરી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ
પો.ઇ.શ્રી આર.એ.જાદવ ચલાવે છે .

ુ ગર : તુલસીભાઈ મુળજીભાઈ પટેલ (ઉ.વ.૭૦)(રહે.બજરં ગ સોસાયટી આનંદ ફલેટ ની બાજુમાં
બાપન
બાપુનગર) એ બાપુનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૧૧/૦૬/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૨/૦૦
થી સાંજના ૫/૦૦ સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન પોિાના મકાનનુ ં િાળુ િોડી, અજાણી વ્યક્તિ મકાનમાં
પ્રવેશ કરી, િીજોરીમાંથી રોકડ રૂપપયા ૩૦,૦૦૦/-, ગેસનો બાટલો અને સગડી રકિંમિ રૂપપયા ૫,૦૦૦/-,
ઘરવખરી નો સામાન રકિંમિ રૂપપયા ૫,૦૦૦/- િથા કબાટ રકિંમિ રૂપપયા ૫,૦૦૦/- મળી કુલ રૂપપયા
૪૫,૦૦૦/- મિાની ચોરી કરી લઈ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એમ.એમ.ગઢવી ચલાવે છે .
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ઇસનપરુ : રદપકકુમાર નરહરીલાલ શેઠ (ઉ.વ.૬૫)(રહે.શક્તિ ટેનામેંટ શાંપિબાગ સોસાયટી ની બાજુમા
મોની હોટલની સામે ઇસનપુર) એ ઇસનપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૧૧/૦૬/૧૯
રાિના ૧૦/૪૫ થી િા.૧૨/૦૬/૧૯ સવારના ૫/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના મકાનના પાછળના
દરવાજાનુ ં હક
ુ કોઇ સાધન વડે િોડી, અજાણી વ્યક્તિ મકાનમા પ્રવેશ કરી, િીજોરીમાંથી રોકડ રૂપપયા
૫૦,૦૦૦/- િથા સોના-ચાંદીના દાગીના રકમિ રૂપપયા ૫૭,૫૦૦/- મળી કુલ રૂપપયા ૧,૦૭,૫૦૦/- મિાની
ચોરી કરી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એન.જે.મારૂ ચલાવે છે .

સોનાની ચેઇન ખેંચી તોડી લઇ ગયો :-

સિાચાર યાદી નં.૧૦૧૦/૧૯

ઇસનપરુ : શ્વેિાબેન ઉવીશકુમાર પટેલ (ઉ.વ.૩૫)(રહે.જ્યુલીપાકટ સોસાયટી, જયમાલા બસ સ્ટેન્ડ પાસે
ભાડુઆિનગર ઇસનપુર) િા.૧૨/૦૬/૧૯ ના કલાક ૯/૩૦ વાગ્યાના સુમારે ઇસનપુર મ્યુપન. સ્કુલ સામે
ઓમ પરમાત્મા સોસાયટીમાં ઓસરીમા કચરો વાળિા હિા ત્યારે સરનામુ પ ૂછવાના બહાને એતટીવા ઉપર
આવેલ એક અજાણ્યો પુરૂષ શ્વેિાબેનના ગળામાંથી સોનાની પેંડલ સરહિની ચેઇન રકિંમિ રૂપપયા ૧૫,૦૦૦/મિાની ખેંચી િોડી લઇ નાસી ગયો હિો. આ અંગે શ્વેિાબેન પટેલ એ ઇસનપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ
નોંધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એન.જે.મારૂ ચલાવે છે .

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