જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
ુ વાર
તા.૨૯/૦૩/૨૦૧૯ શક્ર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૫૬૬/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૭૯ કેસ કરી, ૭૪ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૩૯૯ લીટર દે શી
દારૂ, ૨૨૯ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૧૬૮ બબયર ટીન, ૧ આઇશર ગાડી, ૧ કાર અને ૧ મોટર સાયકલ કબજે
કર્યુ હતય. િેમજ જયગારધારા હેઠળ ૨ કેસ કરી ૧૮ વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૬૭,૩૬૦/- અને જયગારના
સાધનો કબજે કયાુ હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૫૬૭/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મયજબ કયલ
૧૮૯૮ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી ૯૩ મયજબ ૧૦૯ વ્યક્તિઓની અને પાસા હેઠળ ૫
વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી.

મવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડીની ફરીયાદઃ-

સિાચાર યાદી નં.૫૬૮/૧૯

વસ્ત્રાપરુ ઃ પિિેકાનંદ ભરિપ્રસાદ પસિંહ (રહે, સયરસાગર એપાટુ મેન્ટ પ્રેરણાિીર્ુ દે રાસર પાસે, જોધપયર
સેટેલાઈટ) એ િા.૨૮/૩/૧૯ નારોજ િસ્ત્રાપયર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાિી છે કે િા.૦૧/૦૯/૧૭
ર્ી િા.૨૩/૧૧/૧૮ સયધીના સમયગાળા દરમ્યાન એસ.જી.હાઈિે ગયરયદ્વારા સામે ઝોડીયાક સ્કિેર બીલ્ડીંગમા
ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર એસ.બી.આઈ.બેંક ખાિે આરોપી મેસસુ સફલ ફ્લેક્ષી બોન્ડ પ્રા.લી.ના ડાયરે તટરો િર્ા
જામીનદાર (૧) હેમલ ઠક્કર (રહે,બારમો માળ ગાલા હેિન ફ્લેટ, િૈષ્ણોદે િી સકુ લ પાસે, એસ.પી.રીંગ રોડ
અડાલજ) (૨) નીરૂબેન ઠક્કર (રહે. િહેલાલ કો.ઓ.હા.સો.લી. કયમારશાળા પાસે નરોડા) િર્ા (૩) પયનમબેન
પટેલ (રહે, પિનાયક હાઉસ ઓઢિ ગામ જિાના નાકા પાસે, ઓઢિ) એ ભેગા મળી બેંકમા િેઓએ િેઓની
કંપની બાબિે અગાઉર્ી એચ.ડી.એફ.સી.બેંકમા િેઓની પમલકિ મોગેજ કરે લ હોિા છિા િે મોગેજિાળી
પમલકિ ઉપર પમલકિના દસ્િાિેજ બેંકમા રજય કરી િેઓએ વ્યિસાય કરિા િેમજ ધંધા અર્ે કેશક્રેડીટ લોન
િર્ા ટમુ લોન પેટે કયલ રૂપપયા ૨૩,૫૦,૦૦,૦૦૦/- ની માગણી બાબિની અરજી કરી જે લોન બાબિે િેઓના
દસ્િાિેજ કાગળો ચકાસણી કરી િેઓની માગ્યા મયજબની લોન સેન્તશન કરી િે લોન એચ.ડી.એફ.સી.બેંકમા
ટેકઓિર કરાિી અને િે બેંકમા મયકેલ મોગેજ પમલકિના કાગળો બેંકમા મોગેજની નોંધણી કરિા આજદીન
સયધી નહી આિી, િેમજ જામીનદાર પયનમબેન નાઓએ પણ મદદગારી કરી બેંક સાર્ે પિશ્વાસઘાિ અને
છે િરપીંડી કરી છે . આ ગયનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી એમ.એમ.જાડેજા ચલાિે છે .
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ુ રુ ઃ નિીનભાઇ પિનયભાઇ ખંડયજા (ઉ.િ.૩૨)(રહે.ગોયેલપાકુ રો-હાઉસ અમયલ ડેરી પાસે જસીસ બંગલો
ર્ાલપ
ય પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાિી છે કે
રોડ બોડકદે િ) એ િા.૨૮/૩/૧૯ નારોજ કાલયપર
ય ગાંધી રોડ બાલા હનયમાન મંદીરની
િા.૧૩/૦૭/૧૮ ર્ી આજદીન સયધીના સમયગાળા દરમ્યાન કાલયપર
સામે દયકાન નંબર-૧૭૧૨ “ખંડયજા માકે ટીંગ પ્રાઇિેટ લીમીટેડ” નામની દયકાન માંર્ી આરોપી કૌશલ મહેન્રભાઇ
ભાિસાર (રહે. નંદનિન બંગલો એિરગ્રીન સોસાયટી ઘયમા બોપલ) એ નિીનભાઇને પિશ્વાસમા લઇ
ઈલે.િસ્તયઓ અને પંખાનો સામાન ઉધારમાં લઈ, કોટક મહીન્રા બેંકના એકાઉન્ટમાર્ી ગાયત્રી સેલ્સના આંધ્ર
ય શાખાના બેંક એકાઉન્ટમાંર્ી કયલ રૂપપયા ૫૬,૬૫,૦૦૦/- જમા કરાવ્યા હોિા છિા રિી
બેંકના કાલયપર
માકે ટીંગ લીમીટેડ કંપનીના રોલ ખાિે જમા નહી કરાિી પંખાનો માલ કે રૂપીયા આજદીન સયધી નિીનભાઇ
ને પરિ નહી આપી છે િરપીંડી અને પિશ્વાસઘાિ કયો છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી એમ.જી.િસાિા
ચલાિે છે .

ચોરીઃ-

સિાચાર યાદી નં.૫૬૯/૧૯

દરીયાપરુ ઃ રાજશ્રીબેન િા/ઓ અરપિિંદભાઇ દાિણીયા (ઉ.િ.૪૭)(રહે,ગાંધીિાસ પિભાગ-૨, સિકેિલ
નગરના છાપરાં ટોલનાકા સાબરમિી) િા.૨૮/૩/૧૯ નારોજ દરીયાપયર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ
નોંધાિી છે કે િા.૨૪/૦૩/૨૦૧૯ સાંજના ૬/૦૦ િાગ્યાના સયમારે દદલ્લી ચકલા ચાર રસ્િા રે ડીયો હોટલની
સામે આિેલ શીિાંસ જ્િેલસુ આગળ બે અજાણી મહીલાઓ (૩૦ ર્ી ૪૦ િર્ુના આશરાની) એ રાજશ્રીબેનની
ર્ેલીમાં મયકેલ પાકીટ કે જેમા સોનાની બયટી નંગ-૨ અને સોનાની કાનની િાળી નંગ-૨ કયલ દકિંમિ રૂપપયા
૨૦,૦૦૦/- ચોરી કરી લઈ ગઈ છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી એસ.એ.પાટીલ ચલાિે છે .

એરપોટક ઃ પિષ્ણયભાઇ ગોબરદાસ પટેલ (ઉ.િ.૫૮)(રહે.સાર્ુકહોમ પી.ડી.પી.ર્ય.રોડ રાયસણ ગાંધીનગર)
િા.૨૮/૦૩/૧૯ સાંજના ૬/૪૦ િાગ્યાના સયમારે નોબલ ટનીંગ પાસે સયભાર્નગર સામે એપશયન ગ્રેનાઇડ
નામની ફેકટરી આગળ પોિાની સ્િીફટ ગાડી ઉપર અજાણી વ્યક્તિએ ઓઇલ નાંખિા, પિષ્ણયભાઇ બોનેટ ઉંચય
કરી જોિા હિા ત્યારે િેમની નજર ચયકિી ગાડીની સીટ ઉપર મયકેલ બેગ કે જેમા રૂપપયા ૪૦,૦૦૦/- િર્ા
ફેકટરીના દહસાબોના કાગળો હિા િે બેગની ચોરી કરી લઇ ગઇ છે . આ અંગેની ફરીયાદ પિષ્ણયભાઇ પટેલે
એરપોટુ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાિી છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ડી.બી.પ્રજાપિી ચલાિે છે .

ર્રં ટ લાગતા મ ૃત્ુઃ-

સિાચાર યાદી નં.૫૭૦/૧૯

િાધવપરુ ાઃ શાહપયર દરિાજા કમયમીયાની ચાલી ફાયર બ્રીગેડ પાછળ રહેિા શૈલર્
ે ભાઈ ખોડાભાઈ બોડાણા
ની ૫ િર્ુની પયત્રી નેનશી િા.૨૮/૩/૧૯ કલાક ૯/૦૦ િાગ્યાના સયમારે ઘરની બહાર લોખંડની સીડી ચડિી
હિી ત્યારે પિજ કરં ટ લાગિાં, સારિાર માટે િેને િા.સા.હોક્સ્પટલ ખાિે લઇ જિાં, ફરજ પરના ડૉ.શ્રીએ િેને
મ ૃિ જાહેર કરી હિી. આ અંગે માધિપયરા પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી
એલ.એચ.પારઘી ચલાિે છે .

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