જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૨૮/૦૪/૨૦૧૯ રમવવાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૭૩૫/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૬૨ કેસ કરી, ૬૮ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૩૯૭ લીટર દે શી
દારૂ, ૧૯૬ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૮ તવાટટ ર ઇંગ્લીશ દારૂ, ૧ કાર અને ૧ મોટર સાયકલ કબજે કર્યટ હતય. િેમજ
જયગાર ધારા હેઠળ ૩ કેસ કરી ૭ વ્યક્તિઓની અટક કરી રોકડ રૂપપયા ૩૦,૪૫૦/- અને જયગારના સાધનો
કબજે કયાટ હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૭૩૬/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મયજબ
કયલ ૯૦ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી ૯૩ મયજબ ૧ વ્યક્તિની અટકાયિ કરી હિી.

મવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :-

સિાચાર યાદી નં.૭૩૭/૧૯

વસ્ત્રાપરુ : ધમેંન્દ્રપસહ ભાગ્યવિપસહ સોઢા (ઉ.વ.૩૨)(રહે.સંગમ એપાટટ મેંટ શીલજ સકટ લ પાસે શીલજ) એ
િા.૨૭/૪/૧૯ નારોજ વસ્ત્રાપયર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૦૪/૦૪/૨૦૧૯ થી આજદદન
સયધીના સમયગાળા દરમ્યાન (૧) સયમીિ અને (૨) શયભમ કરૂણાશંકર રીવેદી (રહે.બયધ્ધ પવહાર બદરપયર
દક્ષિણ દીલ્લી) એ ભેગામળી બજાજ ફાયનાન્દ્સ કંપનીના નામે લોન કરી આપવાનય કહી સાહેદ દકશોરકયમાર
નો પવશ્વાસ કેળવી, ધમેન્દ્રપસિંહ ની “ઇઝી પે પ્રાઇવેટ લી.કંપનીના ખાિામાં રૂપીયા ૨૫,૦૦૦/- જમા કરાવી
િેમજ બીજા રૂપીયા ૩૦,૮૦૦/- િેમના ઓળખીિાના ખાિામા જમા કરાવડાવી, િે નાણા પોિાના અંગિ
ઉપયોગમાં વાપરી નાખી સાહેદ દકશોરકયમાર સાથે પવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી કરી છે . આ ગયનાની િપાસ
પો.સ.ઈ.શ્રી એમ.એચ.રાવલ ચલાવે છે .

શાહીબાગ : ચન્દ્રશેખર ઓમપ્રકાશ પમશ્રા (ઉ.વ.૫૫)(રહે. પાકટ એવન્દ્ર્ય ફ્લેટ, સોનાક્રોસ રોડ ન્દ્ર્ય સી.જી.રોડ
ચાંદખેડા)એ

િા.૨૭/૪/૧૯

નારોજ

શાહીબાગ

પોલીસ

સ્ટેશન

ખાિે

ફરીયાદ

નોંધાવી

છે

કે

િા.૦૧/૦૮/૨૦૧૭ ના ૧૦/૦૦ વાગ્યાના સયમારે શાહીબાગ અસારવા મીલ ખાિે આરોપી ઇપશિ મહેિા
(રહે.પસધ્ધ્ધ પવનાયક ટાવર, એસ.જી.હાઇવે, મકરબા) એ “ઉડય કંપનીનય ં લાયસન્દ્સ વઝટન સોફ્ટવેર આપવાનય ં
જણાવી, િેના બદલે “ઉડય કંપની” નય ં ઓનલાઇન ફ્રી હોય િે વઝટન આપી િેમજ સોફ્ટવેર નાખવાના બદલે
ચેકો મારફિે કયલ રૂપપયા ૧૧,૭૬,૦૪૦/- મેળવી લઇ, ચન્દ્રશેખર પમશ્રા સાથે છે િરપીંડી અને પવશ્વાસઘાિ
કયો છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી વી.બી.ગોહીલ ચલાવે છે .
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લટ
ં ુ ની ફરીયાદઃ-

સિાચાર યાદી નં.૭૩૮/૧૯

ચાંદખેડા : પયખરાજ જાલીરામ સયથાર (ઉ.વ.૨૪) (રહે. કૃષ્ણપાકટ સોસાયટી, ચાણક્યપયરી ગોિા) એ
િા.૨૭/૪/૧૯ નારોજ ચાંદખેડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૨૩/૦૪/૨૦૧૯ રાિના
૯/૩૦ વાગ્યાના સયમારે િેમના પમત્ર સાથે વંદેમાિરમ રોડ ગણેશ જેનીશી નજીકથી પસાર થઇ રહ્યા હિા
દરમ્યાન બે પલ્સર મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ ચાર પયરૂષો એ ભેગામળી પયખરાજના પેન્દ્ટના ખીસ્સામાંથી
રોકડ રૂપપયા ૩૦,૦૦૦/- િથા ઓપ્પો કંપનીનો મોબાઇલ ફોન દકિંમિ રૂપપયા ૧૫,૦૦૦/- િેમજ અગત્યના
દસ્િાવેજો મળી કયલ રૂપપયા ૪૫,૦૦૦/- મિાની લયટં કરી નાસી ગયા હિા. આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી
બી.કે.પટેલ ચલાવે છે .

ચોરી :-

સિાચાર યાદી નં.૭૩૯/૧૯

એરપોટક : જમનાદાસ ચંદીરામ અંજવાણી (ઉ.વ.૪૯)(રહે.પયષ્કર હોમ્સ નવનીિ પાટી પ્લોટ સામે
નોબલનગર રોડ નાના ચીલોડા) એ એરપોટટ પોલીસ સ્ટે શન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૨૬/૦૪/૨૦૧૯
રાિના ૧૦/૦૦ વાગ્યાના સયમારે નોબલ ટનીગ સયભાષનગર દકષ્ણાકૃપા કોલ્રીક નામની દયકાન સામે રોડ
ઉપર પોિાની એતટીવામાં ચાવી ભરાવેલી રાખી દયકાને સોડા લેવા ગયેલ દરમ્યાન કોઇ અજાણી વ્યક્તિ
એકટીવાની ડેકીમાંથી રોકડ રૂપપયા ૫૦,૦૦૦/-, બેંકની ચેકબયક િથા દયકાનની ચાવી સાથેન ય ં પસટ ચોરી કરી
લઇ ગઇ છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ. શ્રી ડી.બી.પ્રજાપિી ચલાવે છે .

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