જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૧૭/૦૬/૨૦૧૯ સોિવાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૦૩૦/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૬૮ કેસ કરી, ૫૬ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૩૦૯ લીટર દે શી
દારૂ, ૫૮૭ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ અને ૩ સ્કૂટર કબજે કયાા હિા. િેમજ જુગાર ધારા હેઠળ ૮ કેસ કરી ૪૩
વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૧,૮૨,૮૬૦/- અને જુગારના સાધનો કબજે કયાા હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૦૩૧/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ
કુલ ૧૧૦ વ્યક્તિઓની અિકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૧ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી.

છે તરપીંડીની ફરીયાદઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૦૩૨/૧૯

સાબરિતી : જજગ્નેશભાઇ જનકભાઇ મહેિા (ઉ.વ.૪૬)(રહે.સુધા કલશ એપાટા મેંટ ની સામે જોધપુર ગામ
રોડ સેટેલાઇટ) એ િા.૧૬/૬/૧૯ ના રોજ સાબરમિી પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે
િા.૦૧/૦૩/૨૦૧૭ થી િા૩૦/૦૩/૨૦૧૯ સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન આશ્રય-૯ િથા આશ્રય-૧૦
સ્કીમના કેવલ પવઝલ કોપોરે શન ના ડાયરે તટર/બબલ્ડર (૧) કેવલભાઇ ભંવરભાઇ પટેલ (૨) જીગીશાબેન
કેવલભાઇ મહેિા અને (૩) મોહહિ અશોકભાઇ બોરા (ત્રણેય રહે.આશ્રય-૯ િથા ૧૦ ન્યુ રાણીપ સાબરમિી)
એ ભેગામળી સાબરમિી ન્યુ રાણીપ ખોડીયાર માિાના મંહદર પાસે આશ્રય ૯ િથા ૧૦ નામની સ્કીમ ખાિે
જીગ્નેશભાઇએ અગલ-અલગ ફલેટોમાં ફ્લોરનુ ં કામ િેમજ ઇલેતટીકનુ ં કામ કરે લ હોઇ, િે પેટે ચુકવવાના
થિા કુલ રૂપપયા ૧,૩૦,૭૪,૧૧૨/- નહી ચુકવી છે િરપીંડી અને પવશ્વાસઘાિ કયો છે . આ ગુનાની િપાસ
પો.ઇ.શ્રી આર.એચ.વાળા ચલાવે છે .

ઘરફોડઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૦૩૩/૧૯

સેટેલાઇટ : જગદીશભાઇ બચમનભાઇ પટેલ (ઉ.વ.૪૭)(રહે.વ ૃદાવન બંગ્લોઝ નુિન નાગરીક બેન્કની બાજુમા
સેટેલાઇટ) એ સેટેલાઇટ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૧૫/૦૬/૨૦૧૯ રાિના ૧૧/૦૦
થી િા.૧૬/૦૬/૨૦૧૯ ના કલાક ૬/૩૦ સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન પોિાના ઘરના બેઠકરૂમની બારીની
ગ્રીલ િોડી અજાણી વ્યક્તિ ઘરમા પ્રવેશ કરી કુલ રૂપપયા ૧,૯૬,૦૦૦/- ની મિા ચોરી કરી લઇ ગઇ છે . આ
ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી જી.ડી.પરમાર ચલાવે છે .

1

પસક ઝુટવી લઈ ગયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૦૩૪/૧૯

એલીસબ્રીજ : જોસેફ હેમીલ્ટન સિવેદી (ઉ.વ.૭૭)(રહે. એબેન એજર સોસાયટી દે વાસ ફ્લેટની સામે
રત્નહદપ સોસાયટીની બાજુમા જીવરાજ પાકા વેજલપુર) એ િા.૧૬/૬/૧૯ ના રોજ એલીસબ્રીજ પોલીસ
સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૧૦/૦૬/૨૦૧૯ બપોરના ૧/૦૦ થી ૧/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન
માણેકબાગ ચાર રસ્િા થી શ્રેયસબ્રીજ ચડિા પહેલા રોડ ઉપરથી પત્ની સાથે પસાર થઇ રહ્યા હિા દરમ્યાન
પત્નીના ખોળામાંથી લેડીઝ પસા કે જેમાં મોબાઇલ ફોન જેના હકિંમિ રૂપપયા ૮,૦૦૦/-, આશરે રોકડ રૂપપયા
૫૦,૦૦૦/-િથા અગત્યના દસ્િાવેજો મળી કુલ રૂપપયા ૫૮,૦૦૦/- ની મિા મુકેલ પસા ખેચી લઇ ચોરી કરી
નાસી ગયા હિા. આ ગુનાની િપાસ હે.કો.શ્રી હહરાભાઇ મ ૂળજીભાઇ ચલાવે છે .

અપમતૃ ્ઃુ -

સિાચાર યાદી નં.૧૦૩૫/૧૯

દાણીલીિડાઃ અમરિ હકાજી સરગડા (ઉ.વ.૩૦) (રહે.સંિોષનગર બહેરામપુરા) િા.૧૫/૦૬/૧૯ બપોરના
૨/૦૦ વાગ્યાના સુમારે ગોપવિંદવાડીની બાજુમા આવેલ ફેતટરીમા સીમેન્ટના પિરા પર ડામર લગાવિા હિા
ત્યારે સીમેન્ટના પિરા ઉપરથી નીચે પડી જિા ગંભીર ઈજાઓ થિા સારવાર માટે સીવીલ હોક્સ્પટલમાં
દાખલ કરવામાં આવ્યા હિા. જયાં સારવાર દરમ્યાન રાિના ૧૧/૩૦ વાગે િેમનુ ં મ ૃત્યુ પનપજયુ ં હતુ. આ
અંગે દાણીલીમડા પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ મ.સ.ઈ.શ્રી સોહાબખાન અઝીઝખાન
ચલાવે છે .

આતિહતયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૦૩૬/૧૯

જીઆઇડીસી વટવાઃ નૈયનાબહેન હદબલપભાઇ આંબલીયા (ઉ.વ.૩૮) (રહે. પહરમલપાકા સોસાયટી
જસોદાનગર જીઆઇડીસી વટવા) એ સંિાન પ્રાપ્િી માટે ટેસ્ટ ટયુબ બેબીનો પ્રયત્ન કરે લ પરં ત ુ સફળિા
નહી મળિા મનમાં લાગી આવિા િા.૧૨/૦૬/૧૯ કલાક ૧૨/૦૦ વાગ્યાના સુમારે પોિાના ઘરે ઝેરી દવા
પી લીધી હિી. સારવાર માટે એલ.જી.હોસ્પીટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હિા. જયાં સારવાર દરમ્યાન
િા.૧૫/૦૬/૧૯ રાિના ૧૦/૦૦ વાગે િેમનુ ં મ ૃત્યુ પનપજયુ ં હતુ. આ અંગે જીઆઇડીસી વટવા પોલીસે
અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી યુ.કે.જાદવ ચલાવે છે .

શાહપરુ ઃ ઝાબીરહસ
ુ ૈન એહમદપમયા સૈયદ (ઉ.વ.૫૪) (રહે. ડાયમંડ ફલેટ ટોરે ન્ટ પાવર પાસે શાહપુર) એ
બબમારીથી કંટાળી િા.૧૫/૦૬/૧૯ રાિના ૧૦/૩૦ વાગ્યાના સુમારે પોિાના ઘરે ગળે ફાસો ખાઈ આત્મહત્યા
કરી હિી. આ અંગે શાહપુર પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી એન.કે.ડામોર
ચલાવે છે .

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