જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૨૪/૦૩/૨૦૧૯ રમવવાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
ુ બ
સી.આર.પી.સી.ર્લિ ૮૨ મજ
આરોપી એ ર્ોટક િાં હાજર થવાન ંુ ફરિાન :

સિાચાર યાદી નં.૫૨૯/૧૯

નારણપુરા પો.સ્ટે. ફસ્ટ ગુ.ર.નં.૩૦૫/૧૯૯૫ ઇપીકો કલમ ૩૦૭, ૩૬૫, ૧૪૩, ૧૪૭, ૧૪૮, ૧૪૯, ૧૨૦બી,
ુ િભાઇ સોિાભાઇ પટેલ (રહે.આશાપર
ુ ીનગર,
તથા જી.પી.એક્ટ કલમ ૧૩૫(૧) મુજબના કામે આરોપી પન
ુ વતન:- હરખજીનાં મવ
ુ ાડા, તા.દહેગાિ, જી.ગાંધીનગર) નાએ ઉપરોક્ત
અિરાઇવાડી, અિદાવાદ શહેર મળ
ગુનાના કામે ફરરયાદનો જવાબ આપવા સારૂ નામદાર જજ શ્રી એસ.એસ.શેટ્ટી સાહેબ, અમધર્સત્ર ન્યાયધીશ,
ુ ા, અમદાવાદ શહેર સમક્ષ
ર્ોટક નં.૨૩, મસટી મસમવલ અને સેસન્સ ર્ોટક , જુની હાઇર્ોટક બબલ્ડીંગ, નવરં ગપર
તા.૨૮/૦૩/૨૦૧૯ ના રોજ હાજર રહેવા ફરમાન કરવામાં આવે છે .

નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૫૩૦/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૮૩ કેસ કરી, ૮૦ વ્યક્ક્તઓને ઝડપી, ૪૨૩ લીટર દે શી
દારૂ, ૧૪૬ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ અને ૦૧ મોટર સાયકલ કબજે કરી હતી. તેમજ જુગારધારા હેઠળ ૦૪ કેસ
કરી ૧૨ વ્યક્ક્તઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૧૭,૭૦૦/- અને જુગારના સાધનો કબજે કયાા હતા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૫૩૧/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે તકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૨૦૨૫ વ્યક્ક્તઓની અટકાયત કરી હતી. તેમજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૫૭ વ્યક્ક્તઓની અને પાસા હેઠળ ૦૨
વ્યક્ક્તઓની અટકાયત કરી હતી.

ઉચાપતની ફરીયાદ :-

સિાચાર યાદી નં.૫૩૨/૧૯

વસ્ત્રાપરુ : મનોજભાઇ રામજીલાલ પવાર (ઉ.વ.૩૨)(રહે.બી.જે.રો-હાઉસ સોસાયટી ભાગાવ રોડ લીમડા બસ
સ્ટોપ પાસે કુબેરનગર)એ તા.૨૩/૦૩/૨૦૧૯ નારોજ વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે
તારીખ ૨૪/૧/૨૦૧૯, તારીખ ૨૫/૨/૨૦૧૯ અને તારીખ ૭/૩/૨૦૧૯ ના રોજ ન્યુયોકા ટાવર થલતેજ
સકા લ એસ.જી.હાઇવે “જી.ટી.સી.ઓઇલ સવીસ પ્રા.લી.” કંપની ખાતે એકાઉન્નન્ટ તરીકે નોકરી કરતો આરોપી
રાજદીપ ગુપ્તા (રહે.ગાયત્રી ગ્રીન એપાટા મેન્ટ નરોડા) મનોજભાઇની કંપનીમાં બેંક ના વ્યવહાર માટે બેંક
પાસવડા તથા રજીસ્રર મોબાઇલ નંબર ઓપરે ટ કરતો હોઇ, તેનો પોતાના ફાયદા માટે ઉપયોગ કરી,
મનોજભાઇની કંપની માંથી કુલ રૂપપયા ૧૮,૮૭,૮૧૯/- ની ઉચાપત કરી છે . આ ગુનાની તપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
કે.એલ.રબારી ચલાવે છે .
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ઘરફોડ ચોરી :-

સિાચાર યાદી નં.૫૩૩/૧૯

વટવા : ભાગાવભાઈ રદનેશભાઈ પટેલ (ઉ.વ.૩૦)(રહે.કણાાવતી પાકા વનદે વી બંગ્લોઝ પી.ડી.પંડયા કોલેજ
રોડ ઘોડાસર વટવા) એ વટવા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે તા.૨૨/૦૩/૨૦૧૯ રાતના
૯/૩૦ થી તા.૨૩/૦૩/૨૦૧૯ સવારના ૮/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન ઘોડાસર કણાાવતીપાકા વનદે વી બંગ્લોઝ
માં આવેલ પોતાની સાસુના મકાન નંબર- ૧૪ ના બારણાનો નકુચો તોડી, અજાણી વ્યક્ક્ત ઘરમાં પ્રવેશ
કરી, રૂમમાંથી સોના-ચાંદીના દાગીના મળી કુલ રૂપીયા ૧,૪૬,૦૦૦/- મતાની ચોરી કરી લઈ ગઇ છે . આ
ગુનાની તપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી પી.એમ.દે સાઇ ચલાવે છે .

ચોરી :-

સિાચાર યાદી નં.૫૩૪/૧૯

નારોલ : રજતભાઇ રમેશભાઇ રાવલ (રહે.મણીભટ્ટ એવન્યુ શ્યામલ ચાર રસ્તા પાશ્વ ટાવર પાસે સેટેલાઇટ)
તા.૨૧/૦૩/૨૦૧૯ રાતના ૧૧/૦૦ વાગ્યાના સુમારે નારોલ સરખેજ હાઇ-વે વાસણા તરફ જવાના રોડ થી
શાસ્ત્રીબ્રીજ ના છે ડા સુધીની ઓટોરીક્ષાની મુસાફરી દરમ્યાન રીક્ષા ચાલક (૩૦ વર્ાના આશરાનો) તથા
પાછળની સીટમાં બેસલ
ે એક સ્ત્રી અને પુરૂર્ એ ભેગામળી રજતભાઇની નજર ચુકવી તેમની બેગ માંથી સોના
માં મઢેલી રૂદ્રાક્ષ ની માળા રકિંમત રૂપપયા ૧,૦૦,૦૦૦/-, સોનાની ચેઇન રકિંમત રૂપપયા ૬૦,૦૦૦/- તથા
એપલ આઇફોન-૧૦ મોબાઇલ ફોન રકિંમત રૂપપયા ૨૫,૦૦૦/- અને રોકડ રૂપપયા ૫૦,૦૦૦/- તથા અગત્યના
દસ્તાવેજો મળી કુલ રૂપપયા ૨,૪૫,૦૦૦/- મતાની ચોરી કરી લઇ ગયા છે . આ અંગેની ફરીયાદ રજતભાઇ
રાવલએ તા.૨૩/૩/૧૯ નારોજ નારોલ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે નોંધાવી છે . આ ગુનાની તપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
રટ.કે.દે વમુરારી ચલાવે છે .

નવરં ગપરુ ા : દશાનાબેન W/O જીગરકુમાર સોની (ઉ.વ.૪૦)(રહે. એન.એસ..હાઉસ બ્લોક નં-૪ સરગમ
ફ્લેટની બાજુમા, લાજપતનગર સ્ટેડીયમ નવરં ગપુરા) એ નવરં ગપુરા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ફરીયાદ નોંધાવી
છે કે તા.૨૩/૦૩/૨૦૧૯ રાતના ૮/૩૫ વાગ્યાના સુમારે નવરં ગપુરા, સ્ટેડીયમ રોડ કાશકોપનહેગેન નામની
દુકાનની બાજુ મા પોતાની ટોયોટા ફોર્ચયુન
ા કાર ઉભી રાખેલ હતી દરમ્યાન કોઇ અજાણી વ્યક્ક્ત દશાનાબહેનની
નજર ચુકવી કારની ડ્રાયવર સીટની બાજુની સીટ પરથી લેધરનુ પસા કે જેમા રોકડ રૂપપયા, ચાંદીની બુટ્ટી
તથા એપલ કંપનીનુ ં આઈ-પોડ તથા બેંકના ડેબીટકાડા , પેનડ્રાઈવ, મેમ્બરશીપ કાડા સાથે કુલ રૂપપયા
૬૬,૯૦૦/- ની મતા મુકેલ હતી તે પસાની ચોરી કરી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની તપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
એસ.એચ.પમસ્ત્રી ચલાવે છે .

શાહપરુ : દે વાંગ પ્રકાશચંન્દ્ર શાહ (ઉ.વ.૩૨)(રહે.ખેતાન ટાવર, રાજસ્થાન હોસ્પીટલની બાજુમાં, શાહીબાગ)
એ તા.૨૩/૦૩/૨૦૧૯ નારોજ શાહપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે તા.૨૦/૦૩/૨૦૧૯
સાંજના ૪/૦૦ થી ૫/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન આરોપી ગોપાલ શુકલા (રહે.સંદેશ કોમાશીયલ કોમ્પલેક્ષ
રેં ટીયાવાડી પાસે શાહપુર) એ દે વાંગભાઇની સંદેશ કોમશીયલ કોમ્પલેક્ષ ના ત્રીજા માળે આવેલ દુકાન નં.૧
ના ગોડાઉનની ડુપ્લેકેટ ચાવી બનાવી ગોડાઉનમાંથી રે ડીમેડ કાપડનો માલ કુલ રકિંમત રૂપપયા ૩૩,૦૦૦/મતા નો ચોરી કરી લઇ નાસી ગયો છે . આ ગુનાની તપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એ.ઓ.પતવારી ચલાવે છે .
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આત્િહત્યાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૫૩૫/૧૯

િેઘાણીનગરઃ પ્રધ્યુમનભાઇ ઉફે બકાભાઇ ભોલાનાથ રાવલ (ઉ.વ.૬૦) (રહે. કૈ લાસનગર સોસાયટી
ઉમીયાનગર મેઘાણીનગર) એ અગમ્ય કારણસર તા.૨૩/૩/૧૯ કલાક ૮/૦૦ વાગ્યાના સુમારે પોતાના ઘરે
પંખાના હક
ુ માં દુપટ્ટો બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આત્મહત્યા કરી હતી. આ અંગે મેઘાણીનગર પોલીસે અકસ્માત
મોત નોધી આ અંગેની તપાસ હે.કો.શ્રી લક્ષ્મણભાઇ આભાભાઇ ચલાવે છે .

ગોિતીપરુ ઃ અબ્દુલખાલીદ અબ્દુલકાદર શેખ (ઉ.વ.૨૫) (રહે. રાજપુર ગોમતીપુર ટોપી મીલ સામે
પગથીયા ગોમતીપુર) એ અગમ્ય કારણસર તા.૨૩/૩/૧૯ કલાક ૧૨/૪૫ વાગ્યાના સુમારે પોતાના ઘરે
છતની લોખંડની એંગલ સાથે દુપટ્ટો બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આત્મહત્યા કરી હતી. આ અંગે ગોમતીપુર પોલીસે
અકસ્માત મોત નોધી આ અંગેની તપાસ હે.કો.શ્રી જયંતીભાઇ બેચરભાઇ ચલાવે છે .

નાયબ પોલીસ કપમશનર,
કંરોલરૂમ, અ’વાદ શહેર.
પોલીસ કપમશનર વતી.
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