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

સિાચાર યાદી નં.૭૭૯/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૩૫ કેસ કરી, ૩૨ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૬૯ લીટર દે શી
દારૂ, ૧૩૨ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ અને ૦૨ બોટલ બબયર કબજે કયાા હિા. િેમજ જુગાર ધારા હેઠળ ૦૬ કેસ
કરી ૧૪ વ્યક્તિઓની અટક કરી રોકડ રૂપપયા ૩૩,૬૩૫/- અને જુગારના સાધનો કબજે કયાા હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૭૮૦/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ
કુલ ૯૨૩ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પાસા હેઠળ ૦૪ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી.

છે તરપીંડીની ફરીયાદઃ-

સિાચાર યાદી નં.૭૮૧/૧૯

નવરં ગપરુ ા : મપનષ સુધીરકુમાર ગગા (ઉ.વ.૫૧)(રહે.શ્રી રત્ન એપાટા મેન્ટ, સુરધારા સકા લ પાસે, સાલ
હોસ્પીટલ રોડ, થલિેજ) એ િા.૦૪/૦૫/૨૦૧૯ ના રોજ નવરં ગપુરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી
છે કે મે/૨૦૧૬ થી જુન/૨૦૧૭ સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન નવરં ગપુરા, મીઠાખળી સકા લ પાસે,
એચ.ડી.એફ.સી બેંકની બાજુમા આવેલ લલીિા કોમ્પલેક્ષ ના ત્રીજા માળે આવેલ ઓફીસ નંબર-૪૦૩,
જી.એસ.પી ક્રોપ્સ સાયન્સ પ્રા.લી નામની કંપની માં હરીયાણા રાજ્યના રીજીયોનલ સેલ્સ મેનજ
ે ર િરીકે
નોકરી કરિો આરોપી પવનયકુમાર રાજવીરસીંગ (રહે.મુજફ્ફરનગર, ઉત્તરપ્રદે શ) એ કંપનીની જાણ બહાર
કુલ રૂપીયા ૨૨,૯૯,૭૮૪/- પોિાના અંગિ ફાયદા સારૂ મેળવી લઇ, કંપનીને નુકશાન પહોચાડી કંપની સાથે
પવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી કરી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એસ.એચ.પમસ્ત્રી ચલાવે છે .

ર્ાગડાપીઠ : શકીલઅહેમદ અબ્દુલરઉફ વ્હોરા (ઉ.વ.૪૯)(રહે.ચોથો માળ, પુઠાવાળા ફલેટ ભોય વાડાની
ુ ) એ િા.૪/૫/૧૯ રોજ કાગડાપીઠ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ
પોળ સુપવધા હોટલની બાજુમાં કાલુપર
નોંધાવી છે કે ૨/૨૦૧૮ થી ૧/૨૦૧૯ સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન આરોપી (૧) રામભાઇ મખીજા (૨)
ુ )
રાજેશ ગીરધારીલાલ ગુરનાની (બંને રહે. પનમ્રિા ટેક્ષ ફમા પહેલો માળ, પાંચકુવા સુરજ માકે ટ કાલુપર
(૩)લખન રામભાઇ માખીજા (રહે. જય ભોલે ટેક્ષટાઇલ, પહેલો માળ ન્યુ ઘંટાકણા માકે ટ સારં ગપુર) અને
(૪)પ્રકાશ ફોજાલાલ ભણસાલી (રહે.આદે શ્વર ટેક્ષટાઇલ ત્રીજો માળ સુમેલ બીઝનેશ પાકા -૨ કાગડાપીઠ)
નાઓએ ભેગામળી વેપારી િરીકે િેઓની ફમાના નામના બીલો બનાવી, શકીલઅહેમદ પાસેથી ગ્રે કાપડ કુલ
કકિંમિ રૂપપયા ૯૧,૬૩,૦૨૨/- મિાનુ ં મેળવી લઇ િે પેટે કોઇ રૂપપયા નહી ચુકવી, ભાડાની દુકાન ખાલી કરી
જિા રહી શકીલઅહેમદ સાથે પવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીડી કરી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી
એસ.એસ.મોદી ચલાવે છે .
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ર્ાગડાપીઠ : રાહલ
ં
કુબેરનગર નરોડા) એ
ુ ભાઈ મહેશભાઈ સંગિાણી (ઉ.વ.૨૫)(રહે.કણાાવિી સુદરવન
િા.૪/૫/૧૯ રોજ કાગડાપીઠ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે સને ૨૦૧૮ થી આજકદન સુધીના
સમયગાળા દરમ્યાન કાગડાપીઠ સફલ માકે ટ ખાિે આરોપી (૧) મુકેશ જયરામ આહજા
ુ (રહે, બીજો માળ
સફક-૨ વાણીજયભવન પાસે કાંકરીયા રોડ) (૨) રાજેશભાઇ મેસસા શીવશક્તિ ટેક્ષ્ટાઇલ્સ (રહે. કકષ્ણા ગલી
કટરાનીલ ચાંદની ચોક કદલ્લી) (૩)મેસસા ગાયત્રી ટેક્ષ્ટાઇલ ના પ્રોપરાઇટર શ્રી નરે શા વાસુદેવ દે વજાની
(૪) મેસસા રાધાકકષ્ણા ટેક્ષ્ટાઇલ શ્રી પ્રદીપભાઇ ઉફે ગોપાલભાઇ (૫) મેસસા ગુપ્િા ટેક્ષ્ટાઇલ ના પ્રોપરાઇટર
શ્રીમનોહર ડી.લાલવાની (ત્રણેય રહે.ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર ગલી ઘંટેશ્વર કટરાનીલ ચાંદની ચોક કદલ્લી) (૬) મેસસા
ક્રીપા ટેક્ષ્ટાઇલ ઘનશ્યામભાઇ એ.વાઘમારે (રહે.પીરજી મહોલ્લા મેઇન ચોક રામકોલોની શેરી તલોથ માકે ટ
રોહિક હરીયાણા) નાઓએ ભેગામળી બજાર માકે ટ ના ૬૦ કદવસના વાયદા મુજબનો પવશ્વાસ આપી,
રાહલ
ુ ભાઇ પાસેથી કુલ રૂપપયા ૧૯,૪૭,૦૮૩/- મિાનુ ં કાપડ િથા અન્ય સાહેદો પાસેથી કુલ રૂપપયા
૫૧,૨૪,૪૦૬/- મિાનુ ં મળી કુલ રૂપપયા ૭૦,૭૧,૪૮૯/- મિાનુ કાપડ મેળવી લઇ, િે પેટે કોઇ રૂપપયા નહી
ચુકવી, રાહલ
ુ ભાઇ િથા સાહેદો સાથે પવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીડી કરી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
કે..એ.જાડેજા ચલાવે છે .

સોનાની ચેઇન ખેંચી તોડી લઇ ગયા :-

સિાચાર યાદી નં.૭૮૨/૧૯

નારણપરુ ા : ધારાબહેન વા/ઓ મનોજભાઇ પંચાલ (ઉ.વ.૨૭)(રહે.રો-હાઉસ શ્રી કેદાર ફ્લેટ ચાંદલોડીયા
િળાવ પાસે ચાંદલોડીયા ગોિા) િા.૪/૫/૧૯ રાિના ૯/૦૦ વાગ્યાના સુમારે નારણપુરા અખબારનગર
અંડરબ્રીજ થી પ્રગિીનગર િરફ જિા રોડ ઉપર પપિ સાથે એતટીવા પાછળ બેસી પસાર થઇ રહ્યા હિા
ત્યારે એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે પુરૂષ (૨૮ થી ૩૦ ના આશરાના) ધારાબહેનના ગળામાંથી સોનાનુ ં
મંગળસુત્ર કકિંમિ રૂપપયા ૩૫,૦૦૦/- મિાનુ ં ખેંચી િોડી લઇ નાસી ગયા છે . આ અંગેની ફરીયાદ ધારાબહેન
પંચાલ એ નારણપુરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોંધાવી છે .આ ગુનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી જે.આર.પટેલ ચલાવે છે .

પાલડી : ઉમીલાબહેન વા/ઓ કાંપિલાલ શાહ (ઉ.વ.૭૧)(રહે.પસધ્ધીસાધન ફ્લેટ પંકજ સોસાયટી રામજી
મંદીર રોડ ભઠ્ઠા પાલડી) િા.૨૬/૦૪/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૦/૪૦ વાગ્યાના સુમારે પોિાના ફ્લેટના પાકકિંગ
થી લીફ્ટમાં બેસવા જિા હિા દરમ્યાન એક એતટીવા ઉપર આવેલ મોઢે રૂમાલ બાંધલ
ે છોકરો ઉમીલાબહેનના
ગળામાંથી સોનાની ચેઇન કકિંમિ રૂપપયા ૫૦,૦૦૦/- મિાની ખેંચી િોડી લઇ નાસી ગયો હિો. આ અંગેની
ફરીયાદ ઉમીલાબહેન શાહ એ િા.૪/૫/૧૯ નારોજ પાલડી પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોંધાવી છે . આ ગુનાની
િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ડી.જે.પટેલ ચલાવે છે .

ચોરીઃ-

સિાચાર યાદી નં.૭૮૩/૧૯

વાસણા : પનરૂબહેન વા/ઓ સુરેશભાઈ શાહ (ઉ.વ.૫૫)(રહે.ગુજ
ં ન એપામેંટ ઉમાસુદ ફલેટની સામે ગોદાવરી
સોસાયટીની બાજુમાં વાસણા) િા.૦૩/૦૫/૨૦૧૯ સાંજના ૭/૦૦ થી ૭/૧૫ વાગ્યા દરમ્યાન કેસરીયાજી
ચાર રસ્િા થી જીવરાજ મહેિા હોક્સ્પટલ ચાર રસ્િા વચ્ચેની ઓટોરીક્ષાની મુસાફરી દરમ્યાન રીક્ષા ચાલક
િથા િેમા બેઠેલ ત્રણ અજાણ્યા ઈસમોએ ભેગામળી પનરૂબહેનની નજર ચુકવી િેમના ગળામાંથી સોનાની
ચેઇન કકિંમિ રૂપપયા ૧૫,૦૦૦/- મિાની ચોરી કરી લઇ ગયા હિા. આ અંગેની ફરીયાદ પનરૂબહેન શાહ એ
વાસણા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોંધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી યુ.આર.ભટ્ટ ચલાવે છે .
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વાહન ચોરીઃ-

સિાચાર યાદી નં.૭૮૪/૧૯

િાધવપરુ ા : રાકેશકુમાર જયંિીલાલ મલેપશયા (ઉ.વ.૩૧)(રહે.ભોઈવાડા ની પોળ કદલ્હી ચકલા શાહપુર)
એ િા.૪/૫/૧૯ નારોજ માધવપુરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૨૮/૪/૧૯ ના કલાક
૦૬/૩૦ થી િા.૨૯/૪/૧૯ રાિના ૯/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન મહાપ્રજ્ઞા બબ્રજ નીચે સાધના સોસાયટી આગળ
આવેલ રોડ ઉપર પોિાની સુઝુકી ઈકો ફોરવ્હીલ ગાડી નંબર જીજે.૦૧.એચ.એતસ.૪૭૭૬ કકિંમિ રૂપપયા
૨,૫૦,૦૦૦/- મિાની પાકા કરી મુકી હિી. જેની કોઇ અજાણી વ્યક્તિ ચોરી લઈ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ
પો.સ.ઈ.શ્રી જે.ડી.બારોટ ચલાવે છે .

આત્િહત્યાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૭૮૫/૧૯

ગાયર્વાડ હવેલી : સમશાદબાનુ વા/ઓ મોહમદઇદરીશ શેખ (ઉ.વ.૪૦)(રહે.સાળવીની પોળ જમાલપુર)
એ કોઈ અગમ્ય કારણસર િા.૩૦/૦૪/૧૯ સાંજના ૪/૦૦ વાગ્યાના સુમારે પોિાના ઘરે દવા ખાઈ લેિા,
સારવાર માટે િેમને વા.સા.હોક્સ્પટલમાં દાખલ કયાા હિા. જ્યાં સારવાર દરમ્યાન િા.૦૩/૦૫/૨૦૧૯
રાિના ૦૮/૩૫ વાગે ફરજ પરના ડૉ.શ્રી એ સમશાદબાનુ ને મ ૃિ જાહેર કયાા હિા. આ અંગે ગાયકવાડ
હવેલી પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી આર.એલ.પટેલ ચલાવે છે .

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