જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
ુ વાર
તા.૦૮/૦૩/૨૦૧૯ શક્ર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૪૩૫/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૨૧૦ કેસ કરી, ૧૯૬ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૩૪૧૫
લીટર દે શી દારૂ, ૩૪૩ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૧૪૫ બીયરટીન, ૦૨ સ્કૂટર અને ૦૧ કાર કબજે કરી હિી.
િેમજ જુગાર ધારા હેઠળ ૧૩ કેસ કરી ૪૨ વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૬૯,૧૨૫/- અને જુગારના
સાધનો કબજે કયાા હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૪૩૬/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૫૫ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૦૭ વ્યક્તિઓની અને પાસા હેઠળ ૦૩
વ્યક્તિની અટકાયિ કરી હિી.

મવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :-

સિાચાર યાદી નં.૪૩૭/૧૯

વસ્ત્રાપુર : પ્રદીપભાઇ પોપટલાલ શાહ (ઉ.વ.૪૯)(રહે.પહેલા માળે , યશ કોમ્પલેક્ષ, પેઝવન હોટલની
બાજુમા વસ્ત્રાપુર) એ િા.૭/૩/૧૯ નારોજ વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે
િા.૦૫/૦૩/૨૦૧૯ થી આજદદન સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન બોડકદે વ દે વઆશીષ બબઝનેસ પાકા ની
બાજુમા, દિશ્ના કોમ્પલેક્ષ ખાિે આરોપી ઇષાાદ અઝમેરી (રહે,દફરદોશ ફ્લેટ, બી.એમ.સી બેંકની પાસે,
ખાનપુર) એ પ્રદદપભાઇ પાસેથી િેમની ગાડી નંબર જીજે.૦૯.એમ.૬૯૯૪ દકિંમિ રૂપપયા ૬૫,૦૦૦/િેમજ કોમ્્યુટરનુ માહે ફબ્રુઆરી નુ ં ભાડુ રૂપપયા ૭,૫૦૦/- િથા દટદકટ પેટે આપેલ રૂપપયા ૧,૫૦,૦૦૦/મળી કુલ રૂપપયા ૨,૨૨,૫૦૦/- ની મિા પ્રદદપભાઇને પરિ નહી આપી, પ્રદદપભાઇ સાથે પવશ્વાસઘાિ
અને છે િરપીંડી કરી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી ડી.વી.વાલાણી ચલાવે છે .
ઘાટલોડીયા : દહરલબહેન માધુભાઇ પટેલ (ઉ.વ.૩૫)(રહે.ન્યુ સુયાનારાયણ સોસાયટી પવ-૧ પારસમણી
ફ્લેટની બાજુમાં રન્નાપાકા ઘાટલોડીયા) એ િા.૭/૩/૧૯ નારોજ ઘાટલોડીયા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ
નોંધાવી છે કે િા.૦૯/૦૭/૨૦૧૮ બપોરના ૪/૦૦ થી િા.૧૨/૨/૨૦૧૯ સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન
પોિાના ઘરે આરોપી મીહીરભાઇ ભરવાડ (રહે. ભરવાડ વાસ ગોપાલ ચોક નવા વાડજ) એ દહરલબહેન
ને ઔડાનુ ં મકાન અપાવવાની લાલચ આપી, િેમની પાસેથી રૂપપયા ૪,૦૪,૦૦૦/- મેળવી લઇ, મકાન
નહી આપી િેમજ રૂપપયા પરિ નહી કરી, દહરલબહેન સાથે છે િરપીંડી અને પવશ્વાસઘાિ કયો છે . આ
ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી પી.આર.ગામીિ ચલાવે છે .
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સેટેલાઈટ : દુષ્યંિભાઇ જીિેંદ્રભાઇ બારોટ (ઉ.વ.૩૮)(રહે.કૃષ્ણધામ સોસાયટી સ્વામીનારાયણ મંદીરની
પાછળ ઇંડીયા કોલોની ટોલનાકા બાપુનગર) એ િા.૭/૩/૧૯ નારોજ સેટેલાઇટ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે
ફરીયાદ નોંધાવી છે કે સને-૨૦૧૭ થી સને-૨૦૧૮ સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન સેટેલાઇટ ઉમીયા પવજય
કોમ્પલેક્ષમાં ઓફીસ નંબર-૩૦૪ ખાિે આવેલ “સ્વધાર ફીનવસા પ્રા.લી.” નામની દુષ્યંિભાઇની કંપની ની
ઓફીસ ખાિે કામ કરિા કમાચારીઓ (૧) પદમેશ કમલેશભાઇ મોદી (રહે.આર/૫૧૩ સેતટર ચાણ્ક્યપુરી
ઘાટલોડીયા (૨) હસમુખકુમાર ઠાકોર (રહે.પુણા પુરુષોત્તમ નગર પવભાગ-૦૧ આદશા પવધ્યાલય પાછળ
અરૂણ આશ્રમ પાસે રાણીપ) (૩)મનીષ રાજપાલ (રહે. જગજીવન સોસાયટી શારદાબેન હોક્સ્પટલ પાસે
સરસપુર) અને (૪) પનરજ રામી (રહે.દે વરાજ રે સીંડેંસી પનકોલ રોડ નરોડા)નાઓએ ભેગામળી અલગઅલગ મહીલાઓ પાસેથી કંપનીએ આપેલ લોન પેટેના નાણા કુલ રૂપપયા ૭,૮૫,૨૨૭/- મહીલાઓ
પાસેથી ઉધરાવી િે નાણા કંપનીમાં જમા નહી કરાવી કંપની સાથે પવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી કરી છે .
આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ડી.કે.ગમારા ચલાવે છે .

ુ ખેંચી તોડી લઇ ગયા :સોનાન ંુ િંગળસત્ર

સિાચાર યાદી નં.૪૩૮/૧૯

સોલા હાઇકોટા : લિાબહેન અનીલકુમાર િલસાણીયા (રહે.સ્વણીમ હેગ્ઝા હોટેલની બાજુમાં ગોિા)
િા.૦૭/૦૩/૨૦૧૯ સાંજના ૬/૧૫ વાગ્યા ના સુમારે ગોિા ગાડા ન વ્યુ બંગ્લોઝ આગળ રોડ ઉપરથી
પસાર થઇ રહ્યા હિા દરમ્યાન એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે પુરૂષ લિાબહેન ના ગળામાંથી
સોનાનુ ં મંગળસુત્ર દકિંમિ રૂપપયા ૨૩,૦૦૦/- મિાનુ ં ખેંચી િોડી લઇ નાસી ગયા છે . આ અંગેની ફરીયાદ
લિાબહેન િલસાણીયા એ સોલા હાઇકોટા ખાિે નોંધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ હે.કો.શ્રી િારીકમહંમદ
સીકંદરભાઇ ચલાવે છે .

ચોરીઃ-

સિાચાર યાદી નં.૪૩૯/૧૯

ઈસનપુર : અબ્દુલમુઇસ મતબુલઅહેમદ સગરી (ઉ.વ.૨૯)(રહે.ગામ-રં ગમપેડ ધુલપેડ મહોલ્લો િા.સુરપુર પોલીસ થાણુ-સુરપુર જી.-યાદગીર કણાાટકા) એ ઇસનપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી
છે કે િા.૦૬/૦૩/૨૦૧૯ બપોરના ૧/૦૦ થી ૧/૧૫ વાગ્યા દરમ્યાન નારોલ બી.આર.ટી.એસ. બસ
સ્ટેન્ડ થી ઇસનપુર ચાર રસ્િા સુધીની બી.આર.ટી.એસ. બસની મુસાફરી દરમ્યાન બસમાં ભીડનો લાભ
લઇ કોઇ અજાણી વ્યક્તિ એ અબ્દુલમુઇસ ની નજર ચુકવી બખસ્સામાં રાખેલ રોકડ રૂપપયા ૯૦,૦૦૦/ચોરી કરી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી વી.એન.ભરવાડ ચલાવે છે .

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

2

