જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૦૨/૦૫/૨૦૧૯ ગરૂુ વાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૭૫૮/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૩૭ કેસ કરી, ૩૩ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૩૪૧ લીટર દે શી
દારૂ, ૨ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, અને ૧૧ તવાટટ ર ઈંગ્લીશ દારૂ કબજે કયો હિો. િેમજ જુગાર ધારા હેઠળ ૬ કેસ
કરી ૧૯ વ્યક્તિઓની અટક કરી રોકડ રૂપપયા ૬૧,૫૬૦/- અને જુગારના સાધનો કબજે કયાટ હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૭૫૯/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ
કુલ ૧૦૨ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પાસા હેઠળ ૧ વ્યક્તિની અટકાયિ કરી હિી.

છે તરપીંડીની ફરીયાદઃ-

સિાચાર યાદી નં.૭૬૦/૧૯

વસ્ત્રાપરુ ઃ પનશીિકુમાર કમલેશભાઇ પ્રજાપપિ (ઉ.વ.૨૫) (રહે. અનોલી કોમ્પલેક્ષ હોટલ લેક પેલેસ ઉપર
સનરાઇઝ પાકટ રોડ વસ્ત્રાપુર) એ િા.૦૧/૦૫/૧૯ નારોજ વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી
છે કે િા.૧૦/૦૧/૧૯ થી આજદીન સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન આરોપી રોહીિ રમેશકુમાર બંસલ
(રહે.ગોનીયા રોડ સીયારામ મંદીર ભટીદા પંજાબ) એ પનશીિકુમારનો પવશ્વાસ કેળવી બેન્કના ખાિા નંબર
મેળવી ઓન લાઈન અલગ અલગ કંપનીમાંથી રૂપપયા ૨,૪૬,૦૦૦/- મેળવી લીધા હિા. ત્યાર બાદ
એસ.બી.આઈ.નુ ક્રેડીટ કાડટ કઢાવી રૂપપયા ૪૧,૦૦૦/- વાપરી કુલ રૂપપયા ૨,૮૭,૦૦૦/- પવશ્વાસઘાિ અને
છે િરપીંડી કરી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી કે.એલ.રબારી ચલાવે છે .

ઘરફોડઃ-

સિાચાર યાદી નં.૭૬૧/૧૯

સોલા હાઈર્ોટક ઃ મહેશભાઈ કાલીચરણ શાહ (રહે. િક્ષપશલા એપાટટ મેન્ટ બાગબાન પાટીપ્લોટ પાસે થલિેઝ)
એ સોલા હાઈકોટટ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૩૦/૦૪/૧૯ રાિના ૮/૦૦ થી
િા.૦૧/૦૫/૧૯ સવારના ૯/૩૦ વાગ્યા સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન ગોિા િળાવ સામે ઉમીયા એસ્ટેટ
સામે શ્રી સીધ્ધી પવનાયક એજન્સી નામની હાડટ વેર અને બાથફીટીંગની પિરાની દુકાન િથા ગોડાઉનના
પિરા િેમજ જીપ્સમની સીલીંગ િોડી અજાણી વ્યક્તિ દુકાનમાં પ્રવેશ એલ.ઇ.ડી., સી.સી.ટી.વી.ડી.વી.આર,
લીનોવા કંપનીનુ ં લેપટોપ, ડડસ્પેલેની ચકલીઓના બોતસ અને રોકડ રૂપપયા મળી કુલ રૂપપયા ૨,૩૬,૦૦૦/મિાની ચોરી કરી લઇ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી જે.ડી.પટેલ ચલાવે છે .
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નરોડાઃ પવરે ન્ર સ/ઓ રમેશભાઇ પાઠર (રહે. ધનુષધારી સોસાયટી સૈજપુર બોઘા નરોડા રોડ નરોડા) એ
નરોડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૩૦/૦૪/૧૯ રાિના ૮/૦૦ થી િા.૦૧/૦૫/૧૯
કલાક ૧૦/૦૦ વાગ્યા સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન નાના ચચલોડા દે વ આકે ડ સામે કૈ લાશ બંગલોઝ પાછળ
કૈ લાશ રીજોઇશ ફલેટની સાઇટની અંદર એ બ્લોક અને બી બ્લોકના ડકમાંથી અજાણી વ્યક્તિ કોપરના
ઇલેકટ્રીક વાયર ડકમિ રૂપપયા ૩,૦૦,૦૦૦/- ચોરી કરી લઇ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી
ડી.કે.મોરી ચલાવે છે .

લટ
ં ુ ઃ-

સિાચાર યાદી નં.૭૬૨/૧૯

વસ્ત્રાપરુ ઃ ઉમીલાબહેન વા/ઓ હષટદભાઇ શાહ (ઉ.વ.૬૯) (રહે.ડક્રશાંિ રે સીડન્સી આમ્રપાલી-૧ સામે
બોદકદે વ) િા.૦૧/૦૫/૧૯ સાજના ૫/૩૦ વાગ્યાના સુમારે ડદગમ્બર જૈન દે રાસરની આગળથી પસાર થઈ
રહ્યા હિા ત્યારે એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે પુરૂષ ઉમીલાબહેનના ગળામાંથી સોનાની ચેઈન ડકમિ
રૂપપયા ૨૦,૦૦૦/- ખેચી િોડી લુટં કરી લઈ નાસી ગયા હિા. આ અંગેની ફરીયાદ ઉમીલાબહેન શાહે
વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી જી.આર.ભરવાડ ચલાવે છે .

શહેરર્ોટડાઃ ભાવનાબહેન વા/ઓફ નટવરભારથી ગોસ્વામી (ઉ.વ.૫૦) (રહે. સીિાબા રો હાઉસ અંચબકા
સ્કુલની બાજુમાં જોગીપુરા વાસ સૈજપુર ટાવરની અંદર સૈજપુર) િા.૩૦/૦૪/૧૯ રાિના ૧૧/૦૦ વાગ્યાના
સુમારે અમદુપુરા ચામુડં ા બ્રીજ નીચે દરગાહ સામેથી પસાર થઈ રહ્યા હિા ત્યારે એક મોટર સાયકલ ઉપર
આવેલ બે પુરૂષ ભાવનાબહેનના ગળામાંથી સોના ચેઈન ડકમિ રૂપપયા ૫૦,૦૦૦/- ખેચી િોડી લુટં કરી લઈ
નાસી ગયા હિા. આ અંગેની ફરીયાદ ભાવનાબહેન ગોસ્વામીએ શહેરકોટડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી
છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી એ.ડી.ચાવડા ચલાવે છે .

મનર્ોલઃ જીિેન્રભાઇ પરષોિમદાસ મીરાણી (રહે. રાજહંસ ફ્લેટ વી.આઇ.પી.સ્કૂલની બાજુમા ડીમાટટ પાછળ
ન્યુ ઇન્ડીયા કોલોની પનકોલ) િા.૩૦/૦૪/૧૯ રાિના ૧૦/૩૦ વાગ્યાના સુમારે મધુવન પાટી પ્લોટ ચાર
રસ્િા થી ડી માટટ જવાના રોડની વચ્ચે આવેલ સાઇ હેવન ફ્લેટ સામેથી ચાલિા પસાર થઈ રહ્યા હિા ત્યારે
એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે પુરૂષ જીિેનરભાઈના ગળામાંથી સોના ચેઈન ડકમિ રૂપપયા ૨૦,૦૦૦/ખેચી િોડી લુટં કરી લઈ નાસી ગયા હિા. આ અંગેની ફરીયાદ જીિેનરભાઈ મીરાણીએ પનકોલ પોલીસ
સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી કે.જે.સથવારા ચલાવે છે .

વાહન ચોરીઃ-

સિાચાર યાદી નં.૭૬૩/૧૯

સરખેજઃ ઉમેન્રપસિંહ સ/ઓફ મુત્યજયપસિંહ (ઉ.વ.૨૫) (રહે. દે વ એઝોટીકા ઘુમા બોપલ) એ િા.૨૬/૦૪/૧૯
કલાક ૬/૪૫ વાગે સરખેજ એચ.ડી.એફ.સી.બેંક આંબલીની સામે બોપલ બ્રીજ (વકીલ બ્રીજ) નીચે પોિાનુ
કે.ટી.એમ.મોટર સાયકલ નંબર જીજે ૨૭ સીઆર ૦૨૧૯ ડકમિ રૂપપયા ૧,૧૨,૦૦૦/- પાકટ કયુટ હતુ.જેની
ચોરી સાજના ૫/૧૫ વાગ્યા દરમ્યાન થઈ હિી. આ અંગેની ફરીયાદ ઉમેનરપસિંહ એ િા.૦૧/૦૫/૧૯ નારોજ
સરખેજ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પ્રો.વુ.પો.સ.ઈ.શ્રી એન.પી.સોનારા ચલાવે છે .

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