જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
ુ વાર
તા.૨૦/૦૩/૨૦૧૯ બધ
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૫૦૭/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૯૭ કેસ કરી, ૯૦ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૭૭૭ લીટર દે શી
દારૂ, ૫૧૩ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ અને ૩૭૦ બબયર ટીન કબજે કર્યુ હતય. િેમજ જયગારધારા હેઠળ ૦૧ કેસ કરી
૦૧ વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૭,૩૬૦/- અને જયગારના સાધનો કબજે કયાુ હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૫૦૮/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મયજબ કયલ
૨૨૪૯ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી ૯૩ મયજબ ૮૦ વ્યક્તિઓની અને પાસા હેઠળ ૦૨
વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી.

મવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :-

સિાચાર યાદી નં.૫૦૯/૧૯

સોલા હાઇર્ોટક ઃ (૧) તયષારભાઇ પ્રપિણચંદ્ર અજમેરા (રહે.સયરસાગર ટાિર સાંઇબાબા મદદર પાસે સિાધાર
બસ સ્ટોપ પાસે ઘાટલોડીયા) એ િા.૧૯/૩/૧૯ નારોજ સોલા હાઇકોટુ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાિી
છે કે િા.૦૧/૦૭/૨૦૧૨ બપોરના ૨/૦૦ િાગ્યાના સયમારે થલિેજ સયરધાર સકુ લ પાસે શ્રી રત્ન કોમ્લ્પેક્ષ
“િેડીંગ સ્નેપર પ્રા.લી નામની કંપનીની ઓદફસ ખાિે આરોપી નિનીિભાઇ પયજારામ મોદી (રહે.પિપદા
બંગલા નં-૩૩ િેનેશીયાન પિલાસ મેપલ ગ્રીન રે સીડેન્સી સામે આનંદ પનકેિન સ્કયલ પાસે શીલજ ચોકડી)
એ તયષારભાઇ પાસેથી લીધેલ રૂપપયા ૮૭,૪૭,૩૨૫/- પરિ નહી ચ ૂકિી તયષારભાઇ સાથે પિશ્વાસઘાિ અને
છે િરપીંડી કરી છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી બી.એમ.પરમાર ચલાિે છે .

સોલા હાઇર્ોટક ઃ (૨) ધિલભાઇ જીિેન્દ્રકયમાર રાિ (રહે.રત્નદીપ બંગ્લોઝ સયદશુન ટાિર પાસે િપન
સોસાયટી રોડ થલિેજ) એ િા.૧૯/૩/૧૯ નારોજ સોલા હાઇકોટુ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાિી છે
કે જયલાઇ/૨૦૧૭ થી આજદીન સયધીના સમયગાળા દરમ્લયાન ધિલભાઇએ ઉદિાડા િલસાડ ખાિે મહાદે િ
રે ડી મેક્ષ નામનો રે િીના સ્ટોક યાડુ માં આરોપી અનીલ કમાભાઇ ચૌધરી(જેના સરનામાની ખબર નથી) સાથે
ભાગીદારી કરી ધિલભાઇએ રૂપપયા ૧૦,૦૦,૦૦૦/- રોકાણ કર્યુ હતય. ત્યાર બાદ આરોપી અનીલ ચૌધરી
પાસેથી પૈસાની માંગણી કરિા નાણા નહી આપી પિશ્વાસઘાિ અને છે િરપપિંડી કરી છે . આ ગયનાની િપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી બી.એમ.પરમાર ચલાિે છે .
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સેટેલાઈટઃ મનીષભાઇ રશીકલાલ સોની (ઉ.િ.૫૧)(રહે.કૈ લાશ કોલોની આઇ.ઓ.સી.પેટ્રોલ પંપની સામે
શીિરં જની રોડ સેટેલાઇટ) એ િા.૧૯/૩/૧૯ નારોજ સેટેલાઇટ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાિી છે કે
િા.૦૮/૦૯/૨૦૧૮ કલાક ૮/૩૦ થી ૯/૦૦ િાગ્યા દરમ્લયાન સેટેલાઇટ પશિરં જની ચાર રસ્િા આઇ.ઓ.સી.
પેટ્રોલપંપ સામે કૈ લાશ કોલોની બંગ્લો નંબર-૧૬ માં આિેલ “એમ.આર.જિેલસુ” ખાિે આરોપી શૈલેષભાઇ
કાંિીલાલ મોદી (રહે.દરપલ એપાટુ મેંટ જેઠાલાલ પાકુ ની બાજયમાં નારાયણનગર રોડ પાલડી) એ મનીષભાઇ
પાસેથી લીધેલ સોનાના દાગીના પૈકી લેિાના બાકી પનકળિા કયલ ૮૨૨ ગ્રામ સોનાના દાગીના કયલ દકિંમિ
રૂપપયા ૨૫,૦૦,૦૦૦/- નહી ચયકિી મનીષભાઇ સાથે પિશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી કરી છે . આ ગયનાની િપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી કે.ડી.રિીયા ચલાિે છે .

ચોરી :-

સિાચાર યાદી નં.૫૧૦/૧૯

સેટેલાઈટઃ લાલજીભાઇ ખોડાભાઇ ચયડાસમા (ઉ.િ.૩૩)(રહે.ઇડન ફલેટ ગોધરે જ ગાડુ ન સીટી જગિપયર ગામ
ગોિા) એ િા.૧૯/૩/૧૯ નારોજ સેટેલાઇટ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાિી છે કે િા.૦૮/૦૯/૨૦૧૮
કલાક ૮/૩૦ થી ૯/૦૦ િાગ્યા દરમ્લયાન સેટેલાઇટ પિનશ ગ્રાઉન્ડમાં પિનશ સ્ટેટમ પ્રો.કસ્ટ્રકશની સાઇડ પર
માટી કામ કરિા ચામયડં ા કાટીઝ નામની કંપનીમાં આઇિા ડમ્લફર ટ્રકના ડ્રાઇિર પયખરાજભાઇ કસ્ટ્રકશનને
લગિી ચીજ િસ્તયઓ કયલ દકિંમિ રૂપપયા ૫,૦૦,૦૦૦/- ચોરી લઇ ગયો છે . આ ગયનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી
એમ.બી.ઝાલા ચલાિે છે .

આત્િહત્યાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૫૧૧/૧૯

ુ ઃ િલયબહેન ઉફે બાલયબહેન અમરિભાઇ પટણી (ઉ.િ.૪૨) (રહે.ચયનીલાલ જેઠાલાલની ચાલી
ગોિતીપર
રાયપયર મીલ) એ અગમ્લય કારણસર િા.૧૮/૩/૧૯ સાજના ૭/૩૦ િાગ્યાના સયમારે રાયપયર ચાર રસ્િા
ખાિે એસીડ પી લીધય હતય. સારિાર માટે િેમને સીિીલ હોસ્પીટલમાં દાખલ કરિામાં આવ્યા હિા. જયાં
સારિાર દરમ્લયાન િેમનય ં મ ૃત્ર્ય પનપજર્ય ં હતય. આ અંગે ગોમિીપયર પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની
િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એસ.એમ.ડામોર ચલાિે છે .

નાયબ પોલીસ કપમશનર,
કંટ્રોલરૂમ, અ’િાદ શહેર.
પોલીસ કપમશનર િિી.
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