જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૨૦/૦૬/૨૦૧૯ ગરૂુ વાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૦૪૫/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૫૫ કેસ કરી, ૪૬ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૨૨૩ લીટર દે શી
દારૂ, ૨૬ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ કબજે કયો હિો. િેમજ જુગાર ધારા હેઠળ ૦૩ કેસ કરી ૧૭ વ્યક્તિઓને ઝડપી
રોકડ રૂપપયા ૯,૨૯૦/- અને જુગારના સાધનો કબજે કયાા હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૦૪૬/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૫૯ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૧૩ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી.

મવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :-

સિાચાર યાદી નં.૧૦૪૭/૧૯

વાડજ : જશીબેન જીણાભાઇ પટેલ (ઉ.વ.૫૦)(રહે.કાશ્મીરા મહાદે વની ચાલી જુના વાડજ) એ વાડજ પોલીસ
સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૧૯/૦૬/૨૦૧૯ બપોરના ૨/૦૦ વાગ્યાના સુમારે જુના વાડજ ખાિે
આવેલ પોિાના “પવનય કકરણા સ્ટોર” ખાિે હાજર હિા દરમ્યાન એક અજાણી સ્ત્રીએ આવીને જશીબેનને
“સરકારી સહાય મળશે િથા પવધવા સહાય મળશે” િેમ કહી જશીબેનને પવશ્વાસમાં લઇ, જુના વાડજ થી
રીક્ષામાં બેસાડી પસપવલ હોક્સ્પટલ લાવી, “પસપવલ હોસ્પીટલ ખાિે ફોટા પાડવાનુ જણાવી” જશીબેન પાસેથી
બે બંગડી કકિંમિ રૂપપયા ૪૫,૦૦૦/- િથા સોનાની ચેઇન કકિંમિ રૂપપયા ૧૫,૦૦૦/- મેળવી લઇ, ચુટં ણીકાડા ની
ઝેરોક્ષ કઢાવાનુ ં કહી દાગીના લઇ નાસી જઇ જશીબેન સાથે છે િરપીંડી કરી છે .

આ ગુનાની િપાસ

પો.સ.ઇ.શ્રી આર.બી.રાજપુિ ચલાવે છે .

ઘરફોડઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૦૪૮/૧૯

શહેરર્ોટડા : શૈલેશભાઇ અમરનાથ ભાટીયા (ઉ.વ.૪૩)(રહે. ગુ.હા.બોડા નવરં ગ ફ્લેટની બાજુમા બાપુનગર)
એ શહેરકોટડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૧૮/૦૬/૨૦૧૯ રાિના ૯/૦૦ થી
િા.૧૯/૦૬/૨૦૧૯ ના કલાક ૯/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન બાપુનગર મહાશક્તિ એસ્ટેટમાં આવેલ “ન્યુ ટેક મેટલ”
નામની પોિાની દુકાન ની પાછળની બારીના સળીયા િોડી, અજાણી વ્યક્તિ દુકાનમાં પ્રવેશ કરી, ડ્રોવરમાંથી
રોકડ રૂપપયા ૧,૩૭,૦૦૦/- ચોરી કરી લઇ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એ.ડી.ચાવડા ચલાવે છે .
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ચોરી :-

સિાચાર યાદી નં.૧૦૪૯/૧૯

સાબરિતી : મનોજભાઇ રઘુનાથ જયસ્વાલ (ઉ.વ.૪૧)(રહે.છગનલાલ શુશીરામની ચાલી પાંચ બંગલા
કૈ લાદે વી મંકદરની બાજુમા સાબરમિી) એ સાબરમિી પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે
િા.૧૮/૦૬/૨૦૧૯ રાિના ૯/૪૫ થી ૧૦/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન ધમાનગર કૈ લાદે વી મંકદર ની બાજુમાં
આવેલ પોિાની “કલમ જનરલ સ્ટોસા” નામની દુકાનના દરવાજેથી અજાણી વ્યક્તિ પ્રવેશ કરી, દુકાનમાંથી
રોકડ રૂપપયા ૮૧,૫૦૦/- િથા અગત્યના દસ્િાવેજોની ચોરી કરી લઇ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
એ.જે.દે સાઇ ચલાવે છે .

આત્િહત્યાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૦૫૦/૧૯

વસ્ત્રાપરુ : અંકીિ આનંદ ગગા (ઉ.વ.૨૯)(રહે.કલ્યાણ ટાવર આલ્ફાવન મોલ ની સામે વસ્ત્રાપુર લેક ની
પાછળ વસ્ત્રાપુર) એ અગમ્ય કારણસર િા.૧૯/૬/૨૦૧૯ ના કલાક ૫/૪૦ વાગ્યા પહેલા કોઇપણ સમયે
કલ્યાણ ટાવર ઉપરથી નીચે પડતુ મુકિા, શરીરે ઇજાઓ થિા િેમનુ ં મ ૃત્યુ પનપજ્યુ હતુ. આ અંગે વસ્ત્રાપુર
પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એસ.જે.ભાટીયા ચલાવે છે .

રાિોલ : શશીપ્રભા ડો/ઓ રપવન્ર રામનરે શ (ઉ.વ.૨૭)(રહે.આઝાદનગર સી.ટી.એમ.મીલની પાછળ,
રામોલ) એ અગમ્ય કારણસર િા.૧૯/૦૬/૧૯ બપોરના ૧/૪૫ વાગ્યા પહેલા કોઇપણ સમયે પોિાના ઘરે
પંખા સાથે દુપટ્ટો બાંધી ગળે ફાંસો ખાઇ આત્મહત્યા કરી છે . આ અંગે રામોલ પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોંધી
આ અંગેની િપાસ મ.સ.ઇ.શ્રી અમ ૃિભાઇ બીજલભાઇ ચલાવે છે .

ર્ાગડાપીઠ : રાજેન્રભાઇ છોટેલાલ કોષ્ટી (ઉ.વ.૬૦)(રહે.કણામ ૂતિેશ્વર એપાટા મેન્ટ, કદવાન બલ્લુભાઇ સ્કુલની
બાજુમાં કાંકરીયા) એ િા.૧૯/૦૬/૨૦૧૯ ના કલાક ૫/૩૦ વાગ્યાના સુમારે પોિાના ઘરે અગમ્ય કારણસર
પોિાની જાિે એપસડ પી લેિા સારવાર માટે િેમને એલ.જી.હોસ્પીટલમાં દાખલ કયાા હિા. જ્યાં સારવાર
દરમ્યાન િા:૧૯/૦૬/૨૦૧૯ બપોરના ૧૨/૧૦ વાગે ફરજ પરના ડો.શ્રીએ િેમને મ ૃિ જાહેર કયાા હિા. આ
અંગે કાગડાપીઠ પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ હે.કો.શ્રી નટવરભાઇ હરજીભાઇ ચલાવે છે .

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