જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૨૨/૦૮/૨૦૧૯ ગરૂુ વાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૪૧૫/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૪૦ કેસ કરી, ૩૯ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૧૪૧ લીટર દે શી
દારૂ, ૧૫ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૪૫૧ તવૉટર ઇંગ્લીશ દારૂ, ૪૮ બીયરટીન, ૧ રરક્ષા અને ૧ મોટર સાયકલ
કબજે કરી હિી. િેમજ જુગાર ધારા હેઠળ ૨૩ કેસ કરી, ૧૩૭ વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૩,૫૮,૨૫૦/અને જુગારના સાધનો કબજે કયાા હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૪૧૬/૧૯

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

લટ
ં ુ :-

સિાચાર યાદી નં.૧૪૧૭/૧૯

શહેરર્ોટડા : રમનકુમાર રાધેલાલ શમાા (ઉ.વ.૪૬)(રહે.આવાસ પાકા નરોડા ક્રોપસિંગ) એ િા.૨૧/૮/૧૯ ના
રોજ શહેરકોટડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૧૯/૦૮/૧૯ ના કલાક ૦૦/૧૫ વાગ્યાના
સુમારે ઓટોરીક્ષામાં આવેલ ચાર અજાણ્યા ઇસમો (૨૨ થી ૨૫ વર્ાના આશરાના)એ ભેગામળી રમનકુમાર
ુ થી રરક્ષામા બેસાડી પવજયમીલના નાળીયા માં લાવી, રમનકુમારનુ ં લેપટોપ રકિંમિ રૂપપયા
ને કાલુપર
૪૦,૦૦૦/- િથા રોકડ રૂપપયા ૨,૨૦૦/- ડ્રાઇવીંગ લાયસન્સ, ચુટણી કાડા , પાનકાડા મુકેલ િે પસા અને
મોબાઇલ રકિંમિ રૂપપયા ૮,૦૦૦/- જે િમામ રમનકુમાર પાસેથી ઝંટવી લઇ નાસી ગયા છે . આ ગુનાની
િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એમ.આઇ.ચૌધરી ચલાવે છે .

ચોરી :-

સિાચાર યાદી નં.૧૪૧૮/૧૯

એલીસબ્રીજ : રદપ્િીબહેન વા/ઓ નરે શકુમાર ભટ્ટ (ઉ.વ.૪૭)(રહે.અક્ષરધામ સોસાયટી, પવકાસનગર-૨,
મથુરાનગરી ની પાસે, જુના વડોદરા રોડ, વડોદરા શહેર) એ એલીસબ્રીજ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ
નોંધાવી છે કે િા.૨૧/૦૮/૧૯ ના કલાક ૧૦/૩૦ વાગ્યાના સુમારે પાલડી વી.એફ.એસ. કેનેડા ઇમીગ્રેશનની
ઓફીસ પાસે રોડ ઉપર િેઓની કારમા બેઠા હિા અને કારના દરવાજા ખુલ્લા હિા દરમ્યાન કાર નજીક
આવેલ એક અજાણ્યો પુરૂર્ (૨૦ થી ૨૫ વર્ાના આશરાનો) રદપ્િીબહેનને જણાવેલ કે “િમારા પૈસા કારની
પાછળ નીચે પડેલ છે , િમે લઇ લો” િેમ કહેિા રદપ્િીબહેન કારની નીચે ઉિરી પાછળ જોવા ગયેલ દરમ્યાન
અજાણ્યા પુરૂર્ સાથે આવેલ િેના બીજા મળિીયા ઇસમે રદપ્િીબહેનની નજર ચ ૂકવી િેમની કારમાંથી રોકડ
રૂપપયા ૧,૦૦,૦૦૦/- અને અગત્યના દસ્િાવેજો મુકેલ પસા ની ચોરી કરી નાસી ગયા હિા. આ ગુનાની
િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એસ.જી.ખાંભલા ચલાવે છે .
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રાણીપ : જયદે વ પ્રકાશભાઇ જાસ્કર (ઉ.વ.૪૧)(રહે.પશવમ પ્રાચોરી એપાટા મેંટ મકરબા ટોરેં ન્ટ પાવર સબ
સ્ટેશનની સામે સરખેજ) એ રાણીપ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૨૧/૦૮/૧૯ સાંજના
૫/૩૦ થી ૫/૪૫ વાગ્યા દરમ્યાન રાણીપ સુભાર્બ્રબ્રજ કલેતટર કચેરીના પારકિંગમાં પાકા કરે લ પોિાની ફોર
વ્વ્હલ કારની પાછળની સીટના દરવાજાનો કાચ િોડી, અજાણી વ્યક્તિ કારની ડ્રાઇવર સીટની બાજુની સીટ
નીચે મુકેલ રોકડ રૂપપયા ૧૪,૫૦,૦૦૦/- ચોરી કરી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી જે.જી.પટેલ
ચલાવે છે .

રખિયાલ : હર્ાાબહેન બાબુભાઇ રાઠોડ (ઉ.વ.૨૮)(રહે.ગામ: થાન િા.ચોટીલા જી.સુરેન્રનગર) એ રબ્રખયાલ
પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૨૧/૮/૧૯ ના કલાક ૧૧/૦૦ થી ૧૧/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન
સારં ગપુર થી રબ્રખયાલ ચાર રસ્િા સુધીની ઓટોરીક્ષાની મુસાફરી દરમ્યાન ઓટોરીક્ષા ચાલક અને રીક્ષામાં
બેસેલ બે પુરૂર્ એ ભેગામળી હર્ાાબહેનની નજર ચ ૂકવી િેમના થેલામાંથી રોકડા રૂપપયા ૧૨,૦૦૦/- િથા
સોનાનુ મંગળસુત્ર રકિંમિ રૂપપયા ૩૫,૦૦૦/- મળી કુલ રૂપપયા ૪૭,૦૦૦/- મિાની ચોરી કરી હર્ાાબહેનને
ઓટોરીક્ષામાંથી નીચે ઉિારી નાસી ગયા છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી કે.એન.વાઘેલા ચલાવે છે .

વાહન ચોરી :-

સિાચાર યાદી નં.૧૪૧૯/૧૯

સરિેજ : આદમભાઇ મહંમદભાઇ વડદરીયા (ઉ.વ.૪૫)(રહે.િૌફીક ડુપ્લેક્ષ, બાગે િબ્સુમ સોસાયટી સામે,
એમ.એન. રો-હાઉસ ટાવર પાસે, ફિેવાડી) એ િા.૨૧/૮/૧૯ નારોજ સરખેજ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ
નોંધાવી છે કે િા.૧૬/૦૮/૨૦૧૯ રાિના ૯/૩૦ થી ૧૦/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન સરખેજ એસ.જી.હાઇવે
સંન્યાસ આશ્રમ પાસે આવેલ પે એન્ડ યુઝ શૌચાલયની સામે રોડની સાઇડમાં પોિાની આઇશર-૧૧૧૦ ગાડી
નંબર જીજે.૧૬.ડબલ્યુ.૬૨૩૭ રકિંમિ રૂપપયા ૫,૫૦,૦૦૦/- પાકા કરી મુકી હિી. જેની કોઇ અજાણી વ્યક્તિ
ચોરી કરી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી જે.કે.પંડયા ચલાવે છે .

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