જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
ુ વાર
તા.૨૬/૦૬/૨૦૧૯ બધ
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૦૭૮/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૧૨૫ કેસ કરી, ૧૦૧ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૫૨૪ લીટર
દે શી દારૂ, ૧૦૨ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૩ સ્કૂટર અને ૧ રરક્ષા કબજે કરી હિી. િેમજ જુગાર ધારા હેઠળ ૪ કે સ
કરી ૧૫ વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૨૧,૫૫૦/- અને જુગારના સાધનો કબજે કયાા હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૦૭૯/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૭૬ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૧૦ વ્યક્તિઓની અને પાસા હેઠળ ૪
વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી.

છે તરપીંડીની ફરીયાદઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૦૮૦/૧૯

ચાંદખેડાઃ ઇન્દુબહેન કીશનકુમાર સોલંકી (ઉ.વ.૪૫)(રહે. કાળીગામ વાલ્મીકીવાસ સાબરમિી) એ
િા.૨૫/૦૬/૧૯ નારોજ ચાંદખેડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે આશરે ત્રણેક માસ અગાઉ થી
િા.૩૦/૦૧/૨૦૧૯ બપોર ૧૨/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન સોમેશ્વર સોસાયટી મકાન નંબર સી/૫ આગળ િથા
ગાંધીનગર કોટા કમ્પાઉન્ડ ખાિે આરોપી (૧) દલાલ શંકર ઉફે સંજય (જેનુ પુરુ નામ સરનામુ જાણવા મળે લ
નથી) િથા (૨) મન્સુરી મોહંમદ સરશદ (રહે. સજ ેરી એપાટા મેન્ટ પેથાપુર ગામ િા.જી.-ગાંધીનગર) નાઓએ
ભેગા મળી મકાનની લોન મંજુર કરાવવા સારૂ દલાલી પેટે રૂપપયા ૫૦,૦૦૦/- િથા મકાનના બાનાખિ પેટે
રૂપપયા ૨,૫૦,૦૦૦/- મળી કુલ રૂપપયા ૩,૦૦,૦૦૦/- મેળવી લઇ નાસી જઇ ઇન્દુબહેન સાથે પવશ્વાસઘાિ
અને છે િરપીંડી કરી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી કે.આર.પટેલ ચલાવે છે .

ઘરફોડઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૦૮૧/૧૯

સાબરિતીઃ આનંદભાઇ સાગરભાઇ દે સાઇ (રહે.રામદે વપીર મંદીરની બાજુમા પશવદશાન સોસાયટી સામે
ત્રાગડ રોડ સાબરમિી) એ સાબરમિી પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૨૪/૦૬/૧૯ રાિના
૧૧/૦૦ થી િા.૨૫/૦૬/૧૯ કલાક ૪/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના ઘરમાં અજાણી વ્યક્તિ પ્રવેશ કરી,
પગના ચાંદીના કડા નંગ-૨, હાથના ચાંદીના ચુડા નંગ-૨ અને રોકડ રૂપપયા ૨૪,૦૦૦/-, મળી કુલ રૂપપયા
૪૪,૦૦૦/- મિાની ચોરી કરી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એચ.એમ.રાઠોડ ચલાવે છે .
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િણીનગરઃ નવીનચંન્ર પોપટલાલ પંચાલ (ઉ.વ.૬૨)(રહે.ચન્રપુનમ એપાટા મેન્ટ સ્વાપમનાયારણ કોલોની
સેલિ ભુવન બસ સ્ટેન્ડની બાજુના ખાંચામાં રામબાગ મણીનગર) એ મણીનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ
નોંધાવી છે કે િા.૨૫/૦૬/૧૯ બપોરના ૩/૩૦ થી સાંજના ૭/૦૦ વાગ્યા સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન
પોિાના મકાનના દરવાજાનુ ં િાળુ િોડી, અજાણી વ્યક્તિ ઘરમાં પ્રવેશ કરી, સોનાના દાગીના રકિંમિ રૂપપયા
૫,૮૦,૦૦૦/-, ચાંદીના દાગીના રકિંમિ રૂપપયા ૪,૫૦,૦૦૦/- અને રોકડ રૂપપયા ૨૫,૦૦,૦૦૦/- મળી કુલ
રૂપપયા

૩૫,૩૦,૦૦૦/- મિાની ચોરી કરી લઇ ગઇ છે .

આ ગુનાની િપાસ પો.ઇ. શ્રી એસ.એમ.પટેલ

ચલાવે છે .

વાહન ચોરીઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૦૮૨/૧૯

ુ ગરઃ એજાજહસ
બાપન
ં
ગુજરાિ બોટલલિંગ પાસે
ુ ેન જૈનુદ્દીન પઠાણ (રહે.બ્લોક નં ૧૦૪/૧૭૭૮ સુદરમનગર
રલખયાલ રોડ) એ િા.૨૩/૦૬/૧૯ રાિના ૧૧/૦૦ વાગ્યાના સુમારે બાપુનગર સુદરમનગરના
ં
મેદાનમાં
પોિાની ટાટા કંપનીનુ આઇવા ડમ્પર નંબર જીજે.૦૧.ડીવી.૨૩૫૬ રકિંમિ રૂપપયા ૧૨,૦૦,૦૦૦/- પાકા કર્ુા
હતુ. જેની ચોરી િા.૨૪/૦૬/૧૯ કલાક ૬/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન થઈ હિી. આ અંગેની ફરીયાદ એજાજહસ
ુ ેન
પઠાણ એ બાપુનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોંધાવી છે .

આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ. શ્રી જે.એસ.ચૌધરી

ચલાવે છે .

મવજ થાંભલા પરથી પડી જતા મતૃ ્ઃુ -

સિાચાર યાદી નં.૧૦૮૩/૧૯

ઓઢવઃ અકબરભાઇ મહંમદભાઇ મંસરુ ી (ઉ.વ.૪૮)(રહે. મંસરુ ીવાસ, મહીસાગર મંદીર પાસે, કઠવાડા ગામ
િા-દસ્રોઇ, જી.અમદાવાદ) િા.૨૫/૦૬/૨૦૧૯ સાંજના ૬/૩૦ વાગ્યાના સુમારે સીંગરવા ભગવિીનગર
G.S.P.કંપનીની પાછળ ઇલેકટ્ર્રીક થાંભલા પાસે ઇલેકટ્ર્ીકનુ કામ કરિા હિા દરમ્યાન થાંભલા પરથી નીચે
પડી જવાથી, માથાના ભાગે ઇજા થિા સારવાર માટે િેમને સીંગરવાગામ પ્રાથમીક આરોગ્ય કેન્ર હોસ્પીટલમાં
લઇ જિાં ફરજ પર ના ડો.શ્રીએ સાંજના ૭/૦૦ વાગે િેમને મ ૃિ જાહેર કયાા હિા. આ અંગે ઓઢવ પોલીસે
અકસ્માિ મોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ મ.સ.ઇ.શ્રી જીવપસિંહ િીિપસિંહ ચલાવે છે .

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