જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
ુ વાર
તા૧૯/૦૭/૨૦૧૯ શક્ર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૨૦૮/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૪૬ કેસ કરી, ૪૬ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૧૩૭ લીટર દે શી
દારૂ, ૩૩૮ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ અને ૧ મોટર સાયકલ કબજે કર્યુ હતય. િેમજ જયગાર ધારા હેઠળ ૪ કેસ કરી,
૧૦ વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૧૨,૪૧૦/- અને જયગારના સાધનો કબજે કયાુ હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૨૦૯/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મયજબ કયલ
૧૮૩ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી.૯૩ મયજબ ૮ વ્યક્તિઓની અને પાસા હેઠળ ૫
વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી.

છે તરપીંડીની ફરીયાદઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૨૧૦/૧૯

સાબરિતીઃ ગીિાબહેન ડો/ઓ નાથાલાલ પંચાલ (ઉ.વ.૪૮)(રહે.સ્વાગિ રે સીડેંસી મોટેરા રોડ, સાબરમિી)
એ સાબરમિી પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૨૧/૦૪/૨૦૧૨ થી આજદીન સયધીના
સમયગાળા દરમ્યાન સાબરમિી, ડી-કેબીન ન્ર્ય સીંધય સોસાયટી ખાિે આરોપી (૧) પપિામ્બર િારાચંદ
મંગલાણી અને (૨) મીનાબહેન પીિામ્બર મંગલાણી (બંને રહે.ન્ર્ય સીંધય સોસાયટી ડી-કેબીન સાબરમિી) એ
ભેગા મળી ગીિાબહેન ને ધંધામા નાણાનય ં રોકાણ કરવાનય જણાવી, લાલચ આપી િેમની પાસેથી રૂપપયા
૫,૦૦,૦૦૦/- મેળવી લઇ, પરિ નહી આપી ગીિાબહેન સાથે પવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી કરી છે . આ
ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એચ.એમ.રાઠોડ ચલાવે છે .

ઘરફોડઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૨૧૧/૧૯

વાસણાઃ બીનાબહેન વા/ઓ પવનોદચન્ર શાહ (રહે.પનામા સોસાયટી ઘરડાઘર સામે ચન્રનગર વાસણા) એ
વાસણા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૧૭/૦૭/૧૯ રાિના ૮/૦૦ થી િા.૧૮/૦૭/૧૯
કલાક ૭/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના મકાનના દરવાજાનો નકયચો િોડી, અજાણી વ્યક્તિ ઘરમાં પ્રવેશ કરી,
સોના-મોિીની માળા, ચાંદીનો ગ્લાસ, ચાંદીની રકાબી, એક જોડી ઝાંઝર, એક જોડી સોનાની બયટ્ટી અને રોકડ
રૂપપયા ૩૦,૦૦૦/- મળી કયલ રૂપપયા ૬૨,૦૦૦/- મિાની ચોરી કરી લઈ ગઈ છે . આ ગયનાની િપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી જે.બી.પરમાર ચલાવે છે .
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પાલડીઃ અદનાન સૈફુદ્દીન સફરી (રહે. વ્હોરવાડ, િાહી એપાર્ટુ મેન્ટ, ગાયકવાડ હવેલી પાસે, રાયખડ) એ
પાલડી પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૧૭/૦૭/૧૯ રાિના ૧૦/૩૦ થી િા.૧૮/૦૭/૧૯
કલાક ૭/૪૫ વાગ્યા દરમ્યાન પાલડી રાજનગર ચાર રસ્િા પાસે આવેલ રાજનગર કોમ્્લેક્ષ ખાિે આવેલ
પોિાની ‘’રે મેડી મેડીસીન્સ’’ નામથી દવાની દયકાનના શટરનય ં િાળુ િોડી, અજાણી વ્યક્તિ દયકાનમાં પ્રવેશ
કરી, રોકડ રૂપપયા ૫,૦૦૦/- િથા અલગ બ્ાંડની દવાઓ કકમિ રૂપપયા ૫૦,૦૦૦/- મળી કયલ રૂપપયા
૫૫,૦૦૦/- મિાની ચોરી કરી લઈ ગઈ છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી કે.જે.કરપડા ચલાવે છે .

એલીસબ્રીજઃ સહાબયદ્દીન શમસયદ્દીન શેખ (રહે.પહેલો માળ, પાકુ પોઇંટ ફ્લેટ, પારસબાગ સોસાયટી,
કાગદીવાડ, એલીસબ્ીજ) એ એલીસબ્ીજ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૧૮/૦૭/૧૯
બપોરના ૧૨/૦૦ થી ૩/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના મકાનના દરવાજાનય ં િાળુ િોડી, અજાણી વ્યક્તિ
ઘરમાં પ્રવેશ કરી, સોના-ચાંદીના દાગીના અને રોકડ રૂપપયા ૧,૫૦,૦૦૦/- મળી કયલ રૂપપયા ૨,૫૦,૦૦૦/મિાની ચોરી કરી લઈ ગઈ છે . આ ગયનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી એ.એસ.પટેલ ચલાવે છે .

ધાબા ઉપરથી પડી જતા મતૃ ્ઃુ -

સિાચાર યાદી નં.૧૨૧૨/૧૯

દાણીલીિડાઃ પયજાભાઇ માવજીભાઇ વાજા (ઉ.વ.૭૫)(રહે.ચંદન એસ.બી.આઈ સ્ટાફ સોસાયટી, બહેરામપયરા)
એ અગમ્ય કારણસર િા.૧૮/૦૭/૧૯ કલાક ૧/૦૦ વાગ્યાના સયમારે પોિાના ઘરના ધાબા ઉપરથી નીચે
પડી જિા, ગંભીર ઇજાઓ થિા સારવાર માટે િેમને એસ.વી.પી.હોક્સ્પટલ ખાિે લઇ જિા ફરજ પરના
ડૉ.શ્રીએ િેમને મ ૃિ જાહેર કયાુ હિા. આ અંગે દાણીલીમડા પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ
મ.સ.ઇ.શ્રી મગનભાઇ સબળાજી ચલાવે છે .

આતિહતયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૨૧૩/૧૯

ખોખરાઃ પાયલ ઉફે પીયા બળદે વભાઇ વડાદરા (ઉ.વ.૧૬)(રહે.મરાસી સોસાયટી હાટકેશ્વર ખોખરા) એ
અગમ્ય કારણસર િા.૧૮/૦૭/૧૯ બપોરના ૩/૦૦ વાગ્યાના સયમારે પોિાના ઘરે છિના હક
ય માં સાડી બાંધી
ગળે ફાસો ખાઇ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે ખોખરા પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી આર.પી મકવાણા ચલાવે છે .

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