જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૨૬/૦૫/૨૦૧૯ રમવવાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૮૯૮/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૭૨ કેસ કરી, ૫૯ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૪૦૬ લીટર દે શી
દારૂ, ૭૧ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૫ બબયર ટીન અને ૨ સ્કૂટર કબજે કયાા હિા. િેમજ જુગાર ધારા હેઠળ ૪ કેસ
કરી ૨૫ વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૪૨,૬૪૦/- અને જુગારના સાધનો કબજે કયાા હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૮૯૯/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ
કુલ ૧૨૯ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પાસા હેઠળ ૩ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી.

છે તરપીંડીની ફરીયાદઃ-

સિાચાર યાદી નં.૯૦૦/૧૯

સોલા હાઈર્ોટક ઃ અપનલકુમાર મગનભાઈ ડોબરરયા (રહે.સાપનધ્ય રે સીડન્સી આવાસ ફ્લેટની બાજુમાં
પાવાપુરી ઘાટલોડીયા) એ િા.૨૫/૫/૧૯ નારોજ સોલા હાઈકોટા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે
ુ રી-૨૦૧૯ સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન આરોપી સુશીલકુમાર ગૌરીકાંિ ઝા
કે માહે જુન-૨૦૧૫ થી ફેબ્રઆ
(રહે. ગાયત્રી એતષોટીકા લાંભા ગામ) એ સોલા ચાણક્યપુરી રોડ રદશાિ પેટ્રોલપંપ ખાિે અપનલકુમાર
ડોબરીયાની કંપનીના વાહનોમાં ડીઝલ પુરાવવા માટે કંપની િરફથી ઇન્ન્ડયન ઓઈલ કંપનીના પેટ્રો કાડા નો
દુર ઉપયોગ કરી રદશાંિ પેટ્રોલીયમ પંપ ચાણક્યપુરી સોલા ખાિેના પેટ્રોલપંપ પર ડીઝલ પુરાવ્યા વગર
પેટ્રો કાડા સ્વાઈપ કરી રોકડ રૂપપયા ૫૮,૫૫,૪૦૦/- મેળવી લઈ કંપનીમાં જમા નહી કરાવી પવશ્વાસઘાિ
અને છે િરપીડી કરી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એમ.જે.હણ
ુ ચલાવે છે .

ગાયર્વાડ હવેલીઃ સોએબ સ/ઓ હનીફભાઈ વ્હોરા (રહે. કોટની રાગ જમાલપુર કાચની મસ્ીદ જમાલપુર)
એ િા.૨૫/૫/૧૯ નારોજ ગાયકવાડ હવેલી પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે આશરે આઠેક
મરહના અગાઉથી િા.૦૯/૦૫/૨૦૧૯ સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન સોએબ વ્હોરાના પમત્ર આરોપી (૧)
મોહમદ રીઝવાન ફારૂકભાઇ પાલીવાલા (૨) ફારૂકભાઇ સમસુભાઇ પાલીવાલા (બન્ને રહે. સૈયદવાડો
આસ્ટોડીયા દરવાજા જમાલપુર) એ ભેગા મળી સોએબ વ્હોરા પાસેથી ઘંઘા અથે એક મહીના માટે હાથ
ઉછીના રૂપપયા ૧૨,૨૫,૦૦૦/-લઈ પરિ નહી આપી પવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીડી કરી છે . આ ગુનાની િપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી એન.એસ.રાઠોડ ચલાવે છે .
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ચોરીઃ-

સિાચાર યાદી નં.૯૦૧/૧૯

ર્ાગડાપીઠઃ દીલીપભાઇ વાસુલાલ રુપરે લ (ઉ.વ. ૪૮) (રહે. ચોથો માળ શક્તિ પેલેસ કોનાકા કરરશ્મા બબલ્ડીંગ
ુ ા હોલ પાસે વસ્ત્રાપુર) એ િા.૨૫/૫/૧૯ નારોજ કાગડાપીઠ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે
રે ણક
કે િા.૨૦/૫/૧૯ રાિના ૧૦/૦૦ થી િા.૨૧/૫/૧૯ સવારના ૧૦/૦૦ વાગ્યા સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન
રરષામાં આવેલ બે પુરૂષ સફલ-૩ “ઇ” બ્લોક પહેલા માળે દુકાન નં-૧૫૨ પશવાલી ફેશન પ્રા.બલ.નામની
દુકાનની સામે ગેલેરીમાંથી રે ડીમેડ લેડીઝ ડ્રેસનુ પાસાલ રકિંમિ રૂપપયા ૧,૦૮,૮૩૫/- ચોરી કરી લઈ ગયા
છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એમ.બી.પટેલ ચલાવે છે .

આત્િહત્યાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૯૦૨/૧૯

શહેરર્ોટડાઃ મનોજભાઇ નટવરભાઇ પટણી (ઉ.વ.૩૮) (રહે. લક્ષ્મીશંકર આચાયાની ચાલી, શારદાબેન
હોસ્પીટલ પાછળ સરસપુર) એ અગમ્ય કારણસર િા.૨૪/૦૫/૧૯ રાિના સમયે પોિાના ઘરે લોખંડની
પાઈપ સાથે સાડી બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આત્મહત્યા કરી હિી આ અંગે શહેરકોટડા પોલીસે અકસ્માિ મોિ
નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એમ.આઇ ચૌધરી ચલાવે છે .

મનર્ોલઃ આરિીબહેન રપવભાઇ બોડકે (ઉ.વ.૨૬) (રહે. ઇન્ન્દરા વસાહિ હડ
ુ કો પસિંગરવા િા.દસ્રોઇ
ી.અમદાવાદ) એ અગમ્ય કારણસર િા.૨૫/૦૫/૧૯ બપોરના ૨/૩૦ થી ૫/૦૦ વાગ્યા સુધીના
સમયગાળા દરમ્યાન પોિાના ઘરે છિના હક
ુ માં દુપટ્ટો બાંધી ગળે ફાસો ખાઇ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે
પનકોલ પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ મદદનીશ પોલીસ કમીશનરશ્રી “આઇ” ડીવીઝન
ચલાવે છે .
નાયબ પોલીસ કપમશનર,
કંટ્રોલરૂમ, અ’વાદ શહેર.
પોલીસ કપમશનર વિી.
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