જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૦૯/૦૫/૨૦૧૯ ગરૂુ વાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૭૯૯/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૩૯ કેસ કરી, ૩૬ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૨૩૩ લીટર દે શી
દારૂ, ૩૬ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૬૧ તવૉટર ઇંગ્લીશ દારૂ, ૦૧ કાર અને ૧ સ્કુટર કબજે કર્ુુ હતુ. િેમજ જુગાર
ધારા હેઠળ ૦૪ કેસ કરી ૧૪ વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૩૨,૬૯૦/- અને જુગારના સાધનો કબજે કયાુ
હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૮૦૦/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ
કુલ ૯૪ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી.૯૩ મુજબ ૦૩ અને પાસા હેઠળ ૦૪ વ્યક્તિઓની
અટકાયિ કરી હિી.

છે તરપીંડીની ફરીયાદઃ-

સિાચાર યાદી નં.૮૦૧/૧૯

સાયબર ક્રાઇિ : પનલેશભાઇ દોલિરામ દિવાણી(પસિંધી)(ઉ.વ.૩૨)(રહે.સ્વણીમ સ્કવેર માલાબાર કાઉંટીની
પાસે પનરમા ર્ુપનવસીટી ની પાછળ એસ.જી હાઇવે) એ િા.૮/૦૫/૨૦૧૯ નારોજ સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ
સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૨૪/૧૧/૨૦૧૮ થી આજદદન સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન
પનલેશભાઇએ પોલીસી બજાજ ડોટકોમમાં લોન માટે એપ્લાય કરે લ ત્યારબાદ અલગ-અલગ મોબાઇલ નંબર
િથા ઇમેલ આઇ.ડી www.bajajwealth.com િથા approved@bajajwealth.com ના ધારકો એ ભેગામળી
પનલેશભાઇને ફોન કરી િથા ઈમેલ પર રજીસ્રેશન કરાવી રૂપપયા ૪,૯૫,૦૦૦ ની લોન એપ્રુવ થયા અંગેનો
ઈ-મેલ મોકલી, રજીસ્રેશન ફી િથા અન્ય રીિે પનલેશભાઇ પાસેથી કુલ રૂપપયા ૩૮,૪૬૧/- ઓન લાઈન
આર.બી.એલ.ના એકાઉન્ટમાં ભરાવડાવી લોનના નાંણા નહી આપી િેમજ ભરે લ નાંણા પરિ નહી આપી,
પનલેશભાઇ સાથે છે િરપીંડીં અને પવશ્વાસઘાિ કયો છે . આ ગુનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી વી.બી બારડ ચલાવે છે .

ઘરફોડ ચોરી :-

સિાચાર યાદી નં.૮૦૨/૧૯

વાડજ : સપિષભાઇ પંચાલ (રહે, સ્વામીનારાયણ પાકુ સોસાયટી મંગલદીપ સ્કુલ ની બાજુમા નવા વાડજ)
એ વાડજ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૦૮/૦૫/૨૦૧૯ બપોરના ૦૧/૦૦ થી સાંજના
૦૭/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના મકાનના દરવાજાનો નકુચો િોડી, અજાણી વ્યક્તિ મકાનમાં પ્રવેશ કરી,
બેડરૂમમા આવેલ લાકડા ના કબાટો માંથી સોની કંપની ના બે લેપટોપ િથા સોના-ચાંદી ના દાગીના મળી
કુલ રૂપપયા ૬૭,૮૦૦/- મિાની ચોરી કરી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એચ.ડી.પુરોદહિ
ચલાવે છે .
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વાસણા :

પ્રીિીબેન વા/ઓ કમલેશભાઇ ભદ્રેશ્વરા (રહે,શુભારં મ રાજુરત્ન સોસાયટીની સામે ચંદ્રનગર

નારાયણનગર રોડ વાસણા) એ વાસણા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૦૮/૦૫/૨૦૧૯ ના
૧૧/૦૦ થી ૧૨/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના મકાનના દરવાજાનો નકુચો િોડી, અજાણી વ્યક્તિ મકાનમાં
પ્રવેશ કરી, િીજોરીમાંથી સોનાના પાટલા નંગ-૨ દકિંમિ રૂપપયા ૮૫,૦૦૦/-, ચાંદીનો સેટ દકિંમિ રૂપપયા
૧,૫૦૦/- િથા રોકડ રૂપપયા ૧,૦૦,૦૦૦/- મળી કુલ રૂપપયા ૧,૮૬,૫૦૦/- મિાની ચોરી કરી લઇ ગઇ છે .
આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી પી.એચ.જાડેજા ચલાવે છે .

સોનાની ચેઇન ખેંચી તોડી લઇ ગયા :-

સિાચાર યાદી નં.૮૦૩/૧૯

નરોડા : હીરાબહેન ડો/ઓ ઉકાભાઇ પરમાર (ઉ.વ.૪૦)(રહે.સ્પીકરની ચાલી, અનીલ સ્ટાચુ રોડ સરસપુર)
િા.૦૭/૦૫/૨૦૧૯ રાિના ૧૧/૪૫ વાગ્યાના સુમારે દહિંદુસ્િાન ગેસ કંપનીની સામે નરોડા ચામુડં ા ની ચાલી
હનુમાનના મંદીરની આગળ હીરાબહેન િથા િેમના પપિા ચાલિા પસાર થઇ રહ્યા હિા દરમ્યાન એક
એતટીવા ઉપર આવેલ બે પુરૂષ એ ભેગામળી હીરાબહેન ના ગળામાં સોનાની ચેઇન દકિંમિ રૂપપયા ૩૦,૦૦૦/મિાની ખેંચી િોડી લઇ નાસી ગયા છે . આ અંગેની ફરીયાદ હીરાબહેન પરમાર એ નરોડા પોલીસ સ્ટેશન
ખાિે નોંધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ડી.કે.મોરી ચલાવે છે .

નરોડા : અમીિભાઇ મુરલીધર લોખંડે (ઉ.વ.૪૨)(રહે.લક્ષ્મીપવલા-૨ સ્વામીનારાયણ પાકુ સામે હરીદશુન
ચાર રસ્િા પાસે નરોડા) િા.૦૭/૦૫/૨૦૧૯ રાિના ૯/૩૦ વાગ્યાના સુમારે નરોડા સ્વામીનારાયણ પાકુ ના
મેઇન ગેટની બાજુમાંથી પસાર થઇ રહ્યા હિા દરમ્યાન એક એતટીવા ઉપર આવેલ બે પુરૂષ એ ભેગામળી
અમીિભાઇના ગળામાં સોનાની ચેઇન દકિંમિ રૂપપયા ૨૦,૦૦૦/-મિાની ખેંચી િોડી લઇ નાસી ગયા છે . આ
અંગેની ફરીયાદ અમીિભાઇ લોખંડે એ નરોડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોંધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી ડી.કે.મોરી ચલાવે છે .

નજર ચ ૂર્વી ચોરી :-

સિાચાર યાદી નં.૮૦૪/૧૯

નરોડા : ભ ૂમીકાબહેન વા/ઓ રમેશભાઇ પવધાની (ઉ.વ.૪૦)(રહે.દક્રષ્ના રે સીડેન્સી સુદામા હોમ્સ નંદીગ્રામ
સરદારનગર) એ નરોડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે નરોડા મુઠીયા ટોલ-પ્લાઝા નજીક
આવેલ દશુન હોટલમાં પહેલા માળે આવેલ બેંતયુટમાં સ્ટેજ ઉપરથી કોઇ અજાણી વ્યક્તિ ભ ૂમીકાબહેનની
નજર ચુકવી રોકડ રૂપીયા ૧,૦૦,૦૦૦/-, સોનાની ચેઇન દકિંમિ રૂપપયા ૩૦,૦૦૦/-, ભ ૂમીકાબહેનના ભાઇને
ચાંદલામા આવેલા પૈસા વાળા કવરો જેમા કેટલા પૈસા હિા િે િથા કેટલા કવરો હિા િેની ખબર નથી િે
િથા ભ ૂમીકાબહેનનો વીવો મોબાઇલ ફોન દકિંમિ રૂપપયા ૧૦,૦૦૦/-, જીઓની મોબાઇલ ફોન દકિંમિ રૂપપયા
૧૦,૦૦૦/-, ઓપો મોબાઇલ ફોન દકિંમિ રૂપપયા ૧૦,૦૦૦/- િથા ઘરની ચાવીઓ મળી કુલ રૂપપયા
૧,૬૦,૦૦૦/- ની મિા મુકેલ બેગની ચોરી કરી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
એચ.આર.જેિાવિ ચલાવે છે .

2

આત્િહત્યા :-

સિાચાર યાદી નં.૮૦૫/૧૯

સરદારનગરઃ સુપનલભાઇ સુરેશભાઇ જ્ઞાનચંદાણી (ઉ.વ.૩૧) (રહે. કૈ લાશરાજ હાઇટસ, રાધે ફ્લેટ પાસે,
કુબેરનગર) એ અગમ્ય કારણસર િા.૦૭/૦૫/૧૯ સાંજના ૭/૫૫ વાગ્યાના સુમારે પોિાના ઘરે પંખાના
હક
ુ મા દુપટ્ટો બાંધી ગળાફાંસો ખાઇ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે સરદારનગર પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી
આ અંગેની િપાસ હે.કો.શ્રી દદલલપભાઇ બાલાભાઇ ચલાવે છે .
નરોડાઃ દદનેશભાઇ ઉફે રાજુભાઇ ઠાકોર (ઉ.વ.૩૮) (રહે.મહડ
ુ ાની ચાલી મહેિા ઠાકોર સ્કુલની બાજુમાં
ધમુનગર સાબરમિી) એ અગમ્ય કારણસર િા.૦૮/૦૫/૧૯ બપોરના ૨/૦૦ વાગ્યાના સુમારે
સ્વાપમનારાયણ પાકુ સામે લક્ષ્મીવીલા-૨ પાછળ તુલસી રે સીડન્સી ખાિે રે લીંગમાં દોરડુ બાંધી ગળાફાંસો
ખાઇ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે નરોડા પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ હે.કો.શ્રી
પવરે ન્દ્રપસહ ભગવાનપસહ ચલાવે છે .

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