જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૧૫/૦૬/૨૦૧૯ શમનવાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૦૧૯/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૩૯ કેસ કરી, ૩૫ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૪૩૧ લીટર દે શી
દારૂ, ૭ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૮૫ તવાટટ ર ઈંગ્લીશ દારૂ, ૨૦ બબયર ટીન અને ૧ મારૂતિ વાન કબજે કરી હિી.
િેમજ જુગાર ધારા હેઠળ ૪ કેસ કરી ૧૪ વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂતપયા ૫૫,૬૭૦/- અને જુગારના સાધનો
કબજે કયાટ હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૦૨૦/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ
કુલ ૧૦૭ વ્યક્તિઓની અિકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૪ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી.

છે તરપીંડીની ફરીયાદઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૦૨૧/૧૯

ગાયર્વાડ હવેલી : શફીમોહમ્મદ ઇકબાલભાઇ ખેડાવાલા (ઉ.વ.૩૩)(રહે.માસ્ટર મંજીલ રાવળીયા વાસ
ઇસ્માઇલ પીરની દરગાહની સામે જમાલપુર) એ િા.૧૪/૬/૧૯ નારોજ ગાયકવાડ હવેલી પોલીસ સ્ટેશન
ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૦૧/૦૮/૨૦૧૮ થી આજદદન સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન આસ્ટોડીયા રોડ
ગોળલીમડા અંજુમન હાઇસ્કુલની સામે આવેલ એસ.એસ.ટુસટ એન્ડ ટ્રાવેલ્સ ખાિે આરોપી (૧) સરફરાજખાન
ુ ખાન પઠાણ (રહે.અલશીલા કોટટ ફૈ ઝાન મદીના લલ્લુ રાયજીનો વંડો તમરઝાપુર) િથા િેના બે તમત્રો
મહેબબ
મુબીનુદિન િથા અમીન સૈયદ નાઓએ ભેગામળી શફીભાઇ ને તવશ્વાસમાં લઇ, િેમની પાસેથી કુલ રૂતપયા
૩,૮૯,૯૭૫/- િથા માલસામાન મેળવી લઇ િેમજ ટીકીટો બનાવડાવી િે પેટે કોઇ નાણા પરિ નહી ચુકવી
તવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી કરી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એન.એસ.રાઠોડ ચલાવે છે .

સોનાની ચેઇન ખેંચી તોડી લઇ ગયો :

સિાચાર યાદી નં.૧૦૨૨/૧૯

સોલા હાઇર્ોટક : સુશીલાબેન વા/ઓ પ્રભુદાસ પટેલ (ઉ.વ.૫૮)(રહે.પારસમણી એપાટટ મેંટ, શાલીગ્રામ
બંગ્લોઝ-૦૩ ની સામે, એવલોન હોટલ રોડ, થલિેજ) એ સોલા હાઇકોટટ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ
નોંધાવી છે કે િા.૧૪/૦૬/૨૦૧૯ સવારના ૬/૩૦ વાગ્યાના સુમારે એવલોન હોટલ રોડ પરથી પારસમણી
એપાટટ મેંટ િરફ વળાંક પાસે રોડ ઉપરથી પસાર થઇ રહ્યા હિા દરમ્યાન મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ પુરૂષ
સુશીલાબેનના ગળામાંથી સોનાની ચેઇન દકિંમિ રૂતપયા ૨૦,૦૦૦/- મિાની ખેંચી િોડી લઇ નાસી ગયો છે
આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી ડી.આર.ગઢવી ચલાવે છે .
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ચોરીઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૦૨૩/૧૯

એલીસબ્રીજ : આશીષભાઇ પ્રહલાદભાઇ પટેલ (ઉ.વ.૨૧)(રહે.ત્રીજા માળે એન.એચ.એલ. બોયસ હોસ્ટેલ
પ્રીિમનગર નો પહેલો ઢાળ સીકાગો હોટલની સામે એલીસબ્રીજ) એ એલીસબ્રીજ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે
ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૧૧/૦૬/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૧/૩૦ થી િા.૧૨/૦૬/૨૦૧૯ ના કલાક ૭/૦૦
વાગ્યા દરમ્યાન એલીસબ્રીજ કોંગ્રેસ ભવનની પાછળ એન.એચ.એલ.હોસ્ટેલના રૂમમાંથી (૧) આસુસ કંપનીનુ
લેપટોપ દકિંમિ રૂતપયા ૧૦,૦૦૦/- (૨)એપલ કંપનીનુ ં મેકબુક દકિંમિ રૂતપયા ૪૦,૦૦૦/- િથા (૩)વન પ્લસ
કંપનીનો મોબાઇલ ફોન દકિંમિ રૂતપયા ૨૦,૦૦૦/- મળી કુલ રૂતપયા ૭૦,૦૦૦/- મિાની કોઇ અજાણી વ્યક્તિ
ચોરી કરી લઇ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એસ.જી.ખાંભલા ચલાવે છે .

એલીસબ્રીજ : વષીનભાઇ નયનભાઇ શાહ (ઉ.વ.૩૭)(રહે.શ્રીનીવાસ સોસાયટી અનુજા બંગ્લાની સામે નવા
તવકાસગૃહ રોડ પાલડી) એ િા.૧૪/૦૬/૧૯ નારોજ એલીસબ્રીજ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે
કે િા.૦૨/૦૫/૨૦૧૯ થી િા.૧૦/૦૬/૨૦૧૯ દરમ્યાન આશ્રમ રોડ ચીનુભાઇ સેન્ટરમાં ૮ મા માળે આવેલ
પોિાની “દે વ સેલ્સ” નામની ઓફીસમાં નોકરી કરિો આરોપી અંકીિભાઇ પંકજભાઇ રાઠોડ (રહે.િેજવીરપાકટ
એસ.ટી.વકટ શોપની પાસે દાણીલીમડા) એ ઓફીસમાંથી કેશીયો કંપનીની ઘડીયાળ નંગ-૧૧૬ દકિંમિ રૂતપયા
૮,૪૮,૮૨૦/- મિાની ચોરી કરી લઇ ગયો છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એસ.જી.ખાંભલા ચલાવે છે .

આત્િહત્યાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૦૨૪/૧૯

વાસણા : વૈશલ ભદ્રેશભાઈ શાહ (ઉ.વ.૩૫)(રહે.મનમંદીર ફલેટ પુરોહીિ ચવાણા પાસે નારાયણનગર
વાસણા) એ કોઇ અગમ્ય કારણસર િા.૧૪/૦૬/૨૦૧૯ ના કલાક ૯/૦૦ વાગ્યા પહેલા કોઈપણ સમયે
પોિાના ઘરે પોિાની જાિે ઝેરી પ્રવાહી પી લેિા િેમનુ ં મ ૃત્યુ તનપજ્યુ હતુ. આ અંગે વાસણા પોલીસે અકસ્માિ
મોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એ.આર.સુયવ
ટ શ
ં ી ચલાવે છે .

કૃષ્ણનગર : દદક્ષીિાબેન વા/ઓ સંકેિભાઇ ગૌસ્વામી (ઉ.વ.૨૫)(રહે.શ્યામ-૧૮ ફ્લેટ, બહચ
ુ ર માિાના
મંદીર પાસે તનકોલ રોડ, નવા નરોડા) એ કોઇ અગમ્ય કારણસર િા.૧૩/૦૬/૨૦૧૯ સાંજના ૭/૦૦ વાગ્યા
પહેલા કોઇપણ સમયે પોિાના ઘરે તસલીંગ ના હક
ુ સાથે સાડી બાંધી ગળે ફાંસો ખાઇ આત્મહત્યા કરી છે . આ
અંગે કૃષ્ણનગર પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એ.આર.બાથમ ચલાવે છે .

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