જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૦૨/૦૪/૨૦૧૯ િંગળવાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૫૮૬/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૬૧ કેસ કરી, ૫૫ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૧૦૨૬ લીટર
દે શી દારૂ, ૨ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૩૩૬ તવાટટ ર ઇંગ્લીશ દારૂ, ૧ કાર અને ૧ મોટર સાયકલ કબજે કર્યટ હતય.
િેમજ જયગાર ધારા હેઠળ ૬ કેસ કરી ૧૯ વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૨,૧૩,૧૨૦/- અને જયગારના
સાધનો કબજે કયાટ હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૫૮૭/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મયજબ કયલ
૧૨૫૧ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી ૯૩ મયજબ ૧૦૦ વ્યક્તિઓની અને પાસા હેઠળ ૩
વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી.

મવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :-

સિાચાર યાદી નં.૫૮૮/૧૯

નવરં ગપરુ ાઃ (૧) પસધ્ધાર્ટ અશોકકયમાર ભટ્ટ (રહે.રૂપલપાકટ સોસાયટી, અંકયર ચાર રસ્િા પાસે, નારણપયરા) એ
િા.૦૧/૦૪/૧૯ ના રોજ નવરં ગપયરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે ઈશ્વરલાલ હરજીવનદાસ
જવેલસટ પ્રા.લી સી.જી.રોડ શાખા િર્ા મણીનગર ખાિે આવેલ શાખામા પસધ્ધાર્ટ ભટ્ટ સાર્ે કામ કરિા
આરોપી મયંકકયમાર હહિેષભાઈ સોની (રહે. નવાપરાની પોળ,મહેમદાવાદ િા.મહેમદાવાદ જી.ખેડા)
િા.૧૫/૨/૧૯ ર્ી િા.૨૮/૨/૧૯ સયધીના સમયગાળા દરમ્યાન શાખામાંર્ી સોનાના દાગીના કયલ૧૫૫૧.૦૮૦ ગ્રામ હકમિ રૂપપયા ૫૪,૨૮,૭૮૦/- લઈ જઈ કંપની સાર્ે પવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી કરી છે .
આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી એ.એચ.કાઝી ચલાવે છે .

નવરં ગપરુ ાઃ (૨) નેહલભાઇ હકરીટભાઇ શાહ (રહે. વલ્લભનગર રાજયકયમારબ્રીજ પાસે ઇન્દોર મધ્યપ્રદે શ) એ
િા.૦૧/૦૪/૧૯ ના રોજ નવરં ગપયરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે નવરં ગપયરા મહાલયા
કોમ્્લેક્ષ પ્રેસીડેન્ટ હોટલની સામે ઓફ સી.જી.રોડ ખાિેર્ી ઓકટોમ્બર-૨૦૧૭ ર્ી આજદીન સયધીના
સમયગાળા દરમ્યાન આરોપી (૧) ડોકટર જય પવહોલ અને (૨) પમહીર પવહોલ (બન્ને રહે. યશ કમલ
સોસાયટી જીવરાજ મહેિા હોક્સ્પટલ રોડ નારી પવકાસ ગૃહ પાસે પાલડી) એ ભેગા મળી િે પૈકી જય પવહોલ
નાઓએ નેહલભાઈ શાહને પોિે જનરે ટરની એડવાન્સ ટેકનોલોજી ઉપર સવે કરિા હોવાનય ં અને આફ્રીકન
ખંડના દે શોમાં પોિાને ગવટમેન્ટ ઓફીસરો સાર્ે સારા એવા સંબધો હોવાનય ં જણાવી આફીકન ખંડના માલાવી
દે શમાં જનરે ટર ભાડે આપવાનય ં ટેન્ડર ભરવાનો ભરોસો આપી ટેન્ડરના (ઇ.એમ.ડી.) અરનેસ્ટ મની
ડીપોઝીટના રૂપપયા ૩૨ લાખ ભરાવી. િેઓએ કોઇ ટેન્ડર નહીં ભરી અને ટેન્ડરના ભરે લ નાણાં પરિ નહીં
આપી પવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી કરી છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી વી.એ.પરમાર ચલાવે છે .
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વસ્ત્રાપરુ ઃ (૧) રોહીિ નારાયણભાઇ પ્રજાપપિ (રહે.ગયજરાિ પ્રજાપપિ હોસ્ટેલ ડ્રાઈવ ઈન સીનેમાની બાજયમા
ર્લિેજ) એ વસ્ત્રાપયર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૩૧/૦૩/૧૯ કલાક ૯/૪૫ ર્ી સાંજના
૭/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન આરોપી સંજય પવરે ન્ર પસિંઘ (રહે. ચામે.ટીહરી, ગહટ વાલ, ડાંગી, ઉત્તરાખડ) અને
ડીલીવરી બોય એ ભેગા મળી એતટીવા ખરીદી કરવા આપેલ રૂપપયા ૩૮,૫૦૦/- કે એતટીવા નહી આપી
પવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી કરી છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી કે.એલ.રબારી ચલાવે છે .

વસ્ત્રાપરુ ઃ (૨) પવરે ન રાજેશકયમાર મકવાણા (રહે. પવનસ પાકટ લેન્ડ વેજલપયર) એ વસ્ત્રાપયર પોલીસ સ્ટેશન
ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે છે લ્લા ત્રણ વષટ અગાઉર્ી આરોપી (૧)રપવ ચંન્રકાંિ કોઠારી (૨) મહેંરપસિંગ
ભાટી (૩) કૃણાલ રમેશભાઇ ચૌહાણ (૪) હાહદિ ક દશરર્ભાઇ પંડયા અને (૫) હહિેશ ભાઇલાલભાઇ પટેલ એ
ભેગા મળી બોડકદે વ સંદેશપ્રેસ ખાિે ગીફ્ટ કયપનોની સંખ્યા વધારે બિાવી ગીફ્ટ કયપનોની ગીફ્ટ હબટલ
બોડી લોશન ૬,૦૨૮ હકમિ રૂપપયા ૪,૧૨,૯૬૦/- નયકસાન કરી કંપની સાર્ે પવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી
કરી છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી ડી.જી.રબારી ચલાવે છે .

સોલા હાઈર્ોટક ઃ રાજેશભાઇ ખીમજીભાઇ ખેિહરયા (રહે. શૈલેષપાકટ સોસાયટી ટીવી ૯ ચેનલ પાછળ જીવરાજ
પાકટ વેજલપયર) એ િા.૦૧/૦૪/૧૯ નારોજ વસ્ત્રાપયર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે
િા.૨૭/૦૩/૧૯ નારોજ આરોપી ૯૪૨૮૬૫૬૧૩૧નો ધારક હદનેશભાઇ ભંડારી સોલા સીમ્સ હોસ્પીટલર્ી
અકાંક્ષા ટ્રાવેલ્સની હ્યયન્ડાઈ એસન્ટ કાર નંબર જીજે ૦૧ આરકે ૧૬૯૧ લઈ રાજસ્ર્ાન ગયા બાદ ગાડીમાં
ફીટ કરે લ જી.પી.આર.એસ.બંધ કરી પવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી કરી છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી
એમ.જે.હણ
ય ચલાવે છે .

ઘરફોડઃ-

સિાચાર યાદી નં.૫૮૯/૧૯

ખોખરાઃ જશયભાઇ જેઠાલાલ મોદી (રહે. રૂષીકેશનગર, સેવન્ડે સ્કયલ પાછળ હરીપયરા ખોખરા) એ ખોખરા
પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૩૧/૩/૧૯ કલાક ૧૧/૩૦ ર્ી ૧૨/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન
પોિાના મકાનના દરવાજાનય િાળુ િોડી અજાણી વ્યક્તિ ઘરમાં પ્રવેશ કરી દાગીના અને રોકડ રૂપપયા
૨,૫૦,૦૦૦/- મળી કયલ રૂપપયા ૨,૮૮,૦૦૦/- મિાની ચોરી કરી લઈ ગઈ છે . આ ગયનાને િપાસ પો.ઇ.શ્રી
બી.જે.ઝાલા ચલાવે છે .

ચોરીઃ-

સિાચાર યાદી નં.૫૯૦/૧૯

એરપોટક ઃ પ્રકાશ દે વીદાસ પંજાબી (ઉ.વ.૩૮) (રહે. બાબા આયારામ દરબારની બાજયમા સરદારનગર) એ
િા.૦૧/૦૪/૧૯ નારોજ એરપોટટ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૨૮/૩/૧૯ રાિના ૯/૩૦
વાગ્યાના સયમારે દયકાનેર્ી એતટીવા ચલાવી પોિાના રહેણાંક નજીક આવી એતટીવા પાકટ કરિા હિા ત્યારે
ત્રણ પયરૂષોએ પ્રકાશભાઈને સરનામય પયછવાના બહાને એતટીવાર્ી દયર બોલાવી નજર ચયકવી એતટીવાની ડેકીનય
લોક ડેકીમાંર્ી રોકડ રૂપપયા ૧,૫૦,૦૦૦/- સાર્ેની બેગ ચોરી કરી લઈ જિા રહ્યા હિા. આ ગયનાની િપાસ
પો.સ.ઇ જે.જે.ચૌધરી ચલાવે છે .
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અપમતૃ ્ઃુ -

સિાચાર યાદી નં.૫૯૧/૧૯

જીઆઈડીસી વટવાઃ મંકેશકયમાર કમલદે વ શાહ (ઉ.વ.૨૦) (રહે. મહાવીરનગર બચયભાઇનો કયવો પાસે
વટવા) િા.૦૧/૦૪/૧૯ રાિના ૮/૫૦ વાગ્યાના સયમારે વટવા જીઆઇડીસી ઉમીયા ડાઇનીગ હોટલના ખાચા
શેડમાં ફેબ્રીકેટર સ્ટ્રકચર પર કામ કરિા હિા ત્યારે ફેબ્રીકેટર સ્ટ્રકચર મંકેશકયમાર ઉપર પડિા દબાઇ જિા
ગંભીર ઈજાઓ ર્િા િેમનય ં મ ૃત્ર્ય પનપજર્ય ં હતય. આ અંગે જીઆઈડીસી વટવા પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી
આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી એમ.સી.જાડેજા ચલાવે છે .

આતિહતયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૫૯૨/૧૯

નરોડાઃ અચટના વા/ઓ રામશંકર પશવહહર (ઉ.વ.૨૨) (રહે. નીલકંઠ હાઇટસ, હંસપયરા નરોડા) એ અગમ્ય
કારણસર િા.૦૧/૦૪/૧૯ કલાક ૭/૦૦ વાગ્યાના સયમારે પોિાના ઘરે પંખાના હક
ય માં દયપટ્ટો બાંધી ગળે ફાસો
ખાઈ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે નરોડા પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પ્રો.પો.સ.ઈ.શ્રી
એચ.આર.જેિાવિ ચલાવે છે .

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