જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૧૮/૦૬/૨૦૧૯ િંગળવાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૦૩૭/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૩૫ કેસ કરી, ૨૭ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૨૬૬ લીટર દે શી
દારૂ, ૨૧૮ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ ૦૧ મોટર સાયકલ, ૦૧ સ્કૂટર અને ૦૧ રીક્ષા કબજે કરી હિી. િેમજ જુગાર
ધારા હેઠળ ૦૬ કેસ કરી ૧૭ વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૩૨,૭૨૦/- અને જુગારના સાધનો કબજે કયાા
હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૦૩૮/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ
કુલ ૧૦૮ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૦૯ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી.

ઘરફોડઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૦૩૯/૧૯

શહેરર્ોટડા : મોહમદઅબ્બાસ મોહમદયાસીન શેખ (રહે,હીરાલાલ કનૈયાલાલની ચાલી આઇ.ટી.આઇ ની
બાજુમા સરસપુર) એ શહેરકોટડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૧૭/૦૬/૧૯ ના કલાક
૦૦/૩૦ થી ૪/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના ઘરના ધાબા ઉપરથી અજાણી વ્યક્તિ ઘરમાં પ્રવેશ કરી, રોકડ
રૂપપયા ૨૫.૦૦૦/-, સોનાની ચેઇન કકિંમિ રૂપપયા ૪૦,૦૦૦/-, મોબાઇલ ફોન નંગ-૫ કુલ કકિંમિ રૂપપયા
૩૫.૦૦૦/- િથા પડોશી ઇમામહસ
ુ ૈન લાલમોહમદ શેખ નો મોબાઇલ ફોન કકિંમિ રૂપપયા ૩,૦૦૦/- મળી
કુલ રૂપપયા ૧,૦૩,૦૦૦/- મિાની ચોરી કરી લઇ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એ.ડી.ચાવડા
ચલાવે છે .

કષ્ૃ ણનગર : ધનરાજભાઇ ફાગુનમલ સેજાણી (ઉ.વ.૫૩)(રહે.પ્રેમનગર સોસાયટી સૈજપુર નવી ચાલી મોદી
કંમ્પાઉન્ડ ની સામે સૈજપુર બોઘા કૃષ્ણનગર) એ િા.૧૭/૬/૧૯ નારોજ કૃષ્ણનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે
ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૨૯/૦૫/૧૯ રાિના ૧૦/૧૫ થી િા.૩૦/૫/૧૯ ના કલાક ૦૦/૪૫ વાગ્યા
દરમ્યાન પોિાના ઘરના દરવાજાને ધક્કો મારી, અજાણી વ્યક્તિ ઘરમાં પ્રવેશ કરી, પિજોરીમાંથી સોનાના
દાગીના કકિંમિ રૂપપયા ૪,૮૧,૯૭૩/- િથા રોકડ રૂપપયા ૫૪,૦૦૦/- મળી કુલ રૂપપયા ૫,૩૫,૯૭૩/- મિાની
ચોરી કરી લઇ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી વી.આર.ચૌધરી ચલાવે છે .
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ચોરી :-

સિાચાર યાદી નં.૧૦૪૦/૧૯

સરખેજ :
ચાંગોદર

અવધેશ ઓમવીરપસિંગ બાલીયાન (ઉ.વ.૩૬)(રહે.સર્જન એપાટા મેન્ટ સત્યમ મોલની પાછળ
િા.બાવળા

જી.અમદાવાદ)એ

સરખેજ

પોલીસ

સ્ટેશન

ખાિે

ફરીયાદ

નોંધાવી

છે

કે

િા.૧૭/૦૬/૨૦૧૯ ના કલાક ૧/૪૫ થી ૩/૩૦ સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન બાકરોલ ચોકડી પાસે આવેલ
પોિાના “બાલાજી નંદન ઇસ્ટર પ્રાઈઝીસ પ્રા.લી.” ના ખુલ્લા ગોડાઉનમાંથી ટ્રેકટરોની એકસાઈડ અને એમરોન
કંપનીની કુલ-૩૪ બેટરીઓ કુલ રૂપપયા ૧,૮૭૦૦૦/- મિાની કોઇ અજાણી વ્યક્તિ ચોરી કરી લઈ ગઈ છે .
આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ડી.સી.પરમાર ચલાવે છે .

વાહનચોરી :-

સિાચાર યાદી નં.૧૦૪૧/૧૯

એલીસબ્રીજ : રાજન ભાઇલાલભાઇ પટેલ (રહે.અલ્કાપુરી સોસાયટી ઘાટલોડીયા) એ િા.૧૭/૦૬/૨૦૧૯
નારોજ એલીસબ્રીજ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૧૪/૦૬/૨૦૧૯ ના કલાક ૯/૦૦ થી
સાંજના ૫/૦૦ સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન વી.એસ.હોસ્પીટલમા આવેલ ફીઝીયોથેરાપી કોલેજની સામે
પોિાની હ્યુન્ડાઇ કંપનીની સેન્ટ્રો ગાડી નંબર જીજે.૦૧.કે.બી.૫૪૫૪ કકિંમિ રૂપપયા ૧,૫૦,૦૦૦/- મિાની પાકા
કરી મુકી હિી. જેની કોઇ અજાણી વ્યક્તિ ચોરી કરી લઈ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
એસ.જી.ખાંભલા ચલાવે છે .

આત્િહત્યાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૦૪૨/૧૯

શહેરર્ોટડા : અશોકભાઇ રાંજુમલ જયસ્વાની (ઉ.વ.૪૫)(રહે.આર.એલીગન્સ, સરદારનગર, બર્હ્ાાકુમારી
આશ્રમ પાસે) અગમ્ય કારણસર િા.૧૭/૦૬/૨૦૧૯ રાિના ૯/૦૦ વાગ્યા પહેલા કોઇપણ સમયે નરોડા
રોડ અશોક પમલ સામે આવેલ “દીપ એજન્સી“ નામની દુકાનના ઉપરના માળે છિના ભાગે લગાડેલ હક
ુ માં
રસ્સી બાંધી ગળે ફાંસો ખાઇ આત્મહત્યા કરી છે . આ અંગે શહેરકોટડા પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોંધી આ અંગેની
િપાસ મ.સ.ઇ.શ્રી ઇશ્વરભાઇ સોમાભાઇ ચલાવે છે .

અિરાઇવાડી : કહમ્મિપસિંહ જસવંિપસિંહ ચૌહાણ (રહે.પશવશક્તિ ફ્લેટ સત્યમનગર શાકમાકે ટ પાસે
અમરાઇવાડી) એ અગમ્ય કારણસર િા.૧૭/૦૬/૨૦૧૯ ના કલાક ૭/૦૦ વાગ્યાના સુમારે પોિાના ઘરે
સીલીંગ ફેન સાથે દુપટ્ટો બાંધી ગળે ફાંસો ખાઇ આત્મહત્યા કરી છે . આ અંગે અમરાઇવાડી પોલીસે અકસ્માિ
મોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ મ.સ.ઇ.શ્રી રમેશચંદ્ર સામંિપસિંહ ચલાવે છે .

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