જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૦૧/૦૭/૨૦૧૯ સોિવાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૧૦૨/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૪૭ કેસ કરી, ૪૨ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૨૩૪ લીટર દે શી
દારૂ, ૨૬ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ અને ૦૧ સ્કુટર કબજે કર્ુુ હતુ. િેમજ જુગારધારા હેઠળ ૦૧ કેસ કરી, ૦૬
વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૧૫,૨૪૦/- અને જુગારના સાધનો કબજે કયાુ હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૧૦૩/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૩૭ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૦૬ વ્યક્તિઓની અને પાસા હેઠળ ૦૨
વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી.

લટ
ં ુ :-

સિાચાર યાદી નં.૧૧૦૪/૧૯

સોલા હાઇર્ોટક : રજનીકાંિભાઇ રિનપસિંહ ઠાકોર (ઉ.વ.૩૪)(રહે.ડીવાઇન રે સીડેન્સી, સત્યમ કોમ્પ્લેક્ષની
સામે, સાયન્સ સીટી રોડ સોલા) એ િા.૩૦/૦૬/૨૦૧૯ બપોરના ૨/૩૦ વાગ્યાના સુમારે ભાડજ ગામની
કેનાલ થી શીલજ સકુ લ બાજુ પોિાની એતટીવા ચલાવી પસાર થઇ રહ્યા હિા દરમ્પયાન એક એકટીવા ઉપર
આવેલ પુરૂષ િથા બે મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ ચાર પુરૂષ મળી કુલ પાંચ અજાણ્યા ઇસમોએ ભેગામળી
રજનીકાંિભાઇ ને પાછળ થી ચ્પા જેવુ અડાડી “ચુપ-ચાપ ઉભો રહે” “શુ છે િારી પાસે” િેમ કહી
રજનીકાંિભાઇના પેંન્ટના ખીસ્સામાંથી રોકડ રૂપપયા ૩૨,૦૦૦/- િથા અગત્યના દસ્િાવેજો મુકેલ પસુ કાઢી
લઇ લુટં કરી નાસી ગયા છે . આ અંગે રજનીકાંિભાઇ ઠાકોરે સોલા હાઇકોટુ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ
નોંધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી બી.એમ.પરમાર ચલાવે છે .

સોનાની ચેઇન ખેંચી તોડી લઇ ગયા :-

સિાચાર યાદી નં.૧૧૦૫/૧૯

નરોડા : અક્ષયકુમાર રામેશ્વરી પ્રસાદ (ઉ.વ.૫૮)(રહે.સન એકજઝોટીકા સોસાયટી ગેલક્ષ
ે ી-૮૮ સોસાયટીની
બાજુમા હંસપુરા નરોડા) એ નરોડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૩૦/૦૬/૨૦૧૯ સવારના
૯/૧૫ વાગ્યાના સુમારે નરોડા જી.ઇ.બી.પાસે, રાઘવ રે સીડન્સી સામે આવેલ રોડ ઉપર થી પત્ની સાથે
એતટીવા ચલાવી પસાર થઇ રહ્યા હિા દરમ્પયાન એક મોટર સાયકલ પર આવેલ બે પુરૂષ (૨૫ થી ૨૮
વષુના આશરાનાં) અક્ષયકુમારની પત્નીના ગળામાંથી સોનાનો દોરો કકિંમિ રૂપપયા ૩૦,૦૦૦/- ખેંચી િોડી
લઇ નાસી ગયા છે . આ ગુનાની િપાસ મ.સ.ઇ.શ્રી જયેંદ્રપસિંહ રૂપપસિંહ ચલાવે છે .
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વાહન ચોરી :-

સિાચાર યાદી નં.૧૧૦૬/૧૯

સાબરિતી : સંકદપભાઇ બૈજનાથપસિંહ રાજપુિ (ઉ.વ.૩૩)(રહે.શંકરનગર સોસાયટી રાધાસ્વામી રોડ રાણીપ)
એ સાબરમિી પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૨૯/૦૬/૨૦૧૯ રાિના ૧૧/૩૦ થી
િા.૩૦/૦૬/૨૦૧૯ સવારના ૮/૦૦ વાગ્યા સુધીના સમયગાળા દરમ્પયાન ન્ર્ુ રાણીપ આશ્રય-૯ ની બાજુમા
સાત્વ

હોમ્પસ

બંગલોઝ

નંબર-૧૧૦

ના

પાકીંગમા

પોિાની

ફોરર્ચર્ુન
ુ ર

ડીઝલ

કાર

નંબર

જીજે.૦૧.આર.ઝેડ.૦૪૭૫ કકિંમિ રૂપીયા ૩૦,૦૦,૦૦૦/- પાકુ કરી મુકી હિી. જેની કોઇ અજાણી વ્યક્તિ ચોરી
કરી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એસ.ટી.દે સાઇ ચલાવે છે .

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