જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
ુ વાર
તા.૨૯/૦૫/૨૦૧૯ બધ
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૯૧૨/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૪૯ કેસ કરી, ૪૯ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૧૬૦ લીટર દે શી
દારૂ, ૨ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૧ બબયર ટીન અને ૧ સ્કૂટર કબજે કર્યુ હતય. િેમજ જયગાર ધારા હેઠળ ૮ કેસ
કરી ૨૯ વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૩૦,૬૬૦/- અને જયગારના સાધનો કબજે કયાુ હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૯૧૩/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મયજબ
કયલ ૧૩૧ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી.૯૩ મયજબ ૩ વ્યક્તિઓની અને પાસા હેઠળ ૫
વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી.

છે તરપીંડીની ફરીયાદઃ-

સિાચાર યાદી નં.૯૧૪/૧૯

નવરં ગપરુ ાઃ કમલેશભાઇ દયાશંકર વ્યાસ (રહે.સહજ સેફાયર એ.પી.એમ.સી.ચાર રસ્િા પાસે જીવરાજ પાકુ )
એ િા.૨૮/૫/૧૯ નારોજ નવરં ગપયરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે માહે ઓગષ્ટ-૨૦૧૬ થી
ય રી-૨૦૧૮ સયધીના સમયગાળા દરમ્યાન આરોપી (૧) સૌરભ દદનેશચંદ્ર પરીખ (રહે. મેઘાન્સ હબીિાિ
ફેબ્રઆ
ડી-માટુ સ્ટોરની બાજયમા જીવરાજ પાકુ ) (૨) પ્રકાશ મણીલાલ પ્રજાપપિ (રહે. નારાયણ દશુન સોસાયટી
પનલકંઠ મહાદે વ મંદદર પાસે સ્ટલીંગ સીટીની અંદર બોપલ) (૩) પવક્રમસીંગ િોમર (રહે. દહરાનગર
શીિલામાિાના મંદદરની બાજયમા જયની છાવણી ગ્વાલીયર) (૪) પરીક્ષીિભાઇ પટેલ (રહે. સીલ્વર ગાડુ નીયા
ગોિા ઓવરબ્રીજની બાજયમાં જેની ઓફીસ ૨૨૬/રત્ન બીજનેશ સ્કવેર ,સેમસંગ ફોનવાલે શોરૂમની ઉપર
આશ્રમ રોડ) એ ભેગા મળી આશ્રમ રોડ, જયની આર.બી.આઇ બેંકની સામે આવેલ આત્મા હાઉસમા ઓફીસ
નંબર- ૯૦૭ િથા ૩૦૬ કીપ ઇન્રાસ્રતચર નામની ઓફીસ ખાિે ગ્રાહકોના એફ.ડી. િેમજ રીકરીંગ ખાિા
ખોલાવી કમલેશભાઈ િથા જગદીશભાઇ ચૌહાણના ગ્રાહકોના કયલ રૂપપયા ૫,૭૬,૦૦૦/- રોકાણ કરાવી વ્યાજ
કે મયદલ રકમ પરિ નહી આપી કંપની બંધ કરી પવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી કરી છે . આ ગયનાની િપાસ
પો.સ.ઈ.શ્રી એસ.એચ.પમસ્ત્રી ચલાવે છે .
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નારોલઃ ચીન્મય રાજકયમાર ગગુ (ઉ.વ.૨૩) (રહે. પ્રેસટીઝ બંગલોઝ યશ બંગલોઝ સામે પયનીિનગર
ઘોડાસર) એ િા.૨૮૫/૧૯ નારોજ નારોલ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે માહે
સપ્ટેમબર/ઓતટોબર ૨૦૧૮ દરમ્યાન આરોપી અહરનાથ ટેક્ષ ફેબ એક્ષપોર્ટુ ના ડાયરે કટર (૧) પન્નાલાલ
ઉફે પંકજ માલવીયા (રહે. દે વ પ્રાઇમ એપાટુ મેન્ટ માનસરોવર લેંડમાકુ સોસાયટીની બાજયમા આઇ.ઓ.સી
રોડ ચાંદખેડા) (૨) અશોક ઉફે આલોક સ/ઓફ નેનચંદ બાફના (રહે. રાજપેરેડાઇઝ અંધેરી ઇસ્ટ મરોલ નાકા
મયબ
ં ઇ (૩) ગયલઝારીલાલ (પયરા નામઠામની ખબર નથી) અને (૪) મધયબહેન અશોક ઉફે આલોક એ ભેગા
મળી નારોલ ચંદ્રા ફેશન એકઝીમ નામની કાપડ વેચવાની ફેકટરી ૧૮ સયદામા એસ્ટેટ ખાિે આવી વેપારી
િરીકે સંબધ
ં ો કેળવી ઓફીસની માહીિી આપી પવશ્વાસ ભરોસો કેળવી અવાર-નવાર જયદી-જયદી જાિના કાપડ
દકમિ રૂપપયા ૩૧,૧૩,૧૩૦/- ઓડુ ર આપી ખરીદ કરી નાણાં નહી આપી પવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી કરી
છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી આર.આર.અમલીયાર ચલાવે છે .

ઘરફોડઃ-

સિાચાર યાદી નં.૯૧૫/૧૯

િાધવપરુ ાઃ રજનીભાઇ નટવરલાલ શાહ (રહે.કલ્યાણનગર સોસાયટી ફાયર સ્ટેશન પાસે શાહપયર દરવાજા
બહાર) એ િા.૨૮/૫/૧૯ નારોજ માધવપયરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૧૫/૫/૧૯
રાિના ૮/૩૦ થી િા.૧૬/૫/૧૯ કલાક ૪/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન શાહપયર ફાયર સ્ટેશનની સામે આવેલ
શાંપિનાથ દે રાસરના દરવાજાનય િાળુ િોડી અજાણી વ્યક્તિ દે રાસરમાંથી ચાંદીના છત્ર, ચાંદીના હાર, ચાંદીના
દોરા મળી કયલ દકમિ રૂપપયા ૬૦,૦૦૦/- મત્તાની ચોરી કરી લઈ ગઈ છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી
જે.ડી.બારોટ ચલાવે છે .

લટ
ં ુ ઃ-

સિાચાર યાદી નં.૯૧૬/૧૯

ય ય કોમ્પલેક્ષ એલ.આઇ.સી ઓદફસ સામે વાસણા)
વાસણાઃ માયાબહેન વા/ઓ જયેશભાઇ શાહ (રહે.વાસયપજ્
િા.૨૬/૫/૧૯ રાિના ૧૦/૪૫ વાગ્યાના સયમારે દે વ હોસ્પીટલ સામે પ્રીયંકા ફ્લેટ નજીકથી પસાર થઈ રહ્યા
હિા ત્યારે એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે પયરૂષ માયાબહેનના ગળામાંથી સોનાની ચેઈન દકમિ રૂપપયા
૩૦,૦૦૦/- ખેચી લયટં કરી નાસી ગયા હિા. આ અંગેની ફરીયાદ માયાબહેન શાહે િા.૨૮/૫/૧૯ નારોજ
વાસણા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગયનાની િપાસ વય.પો.સ.ઈ.શ્રી ર્ય.આર.ભટ્ટ ચલાવે છે .

ચોરીઃ-

સિાચાર યાદી નં.૯૧૭/૧૯

ખોખરાઃ પ્રધ્ર્યમનભાઇ ભોગીલાલ કાપટેલ (ઉ.વ.૪૩) (રહે.સ્નેહ માંગલ્ય સયયુમગ્રીન પાસે આર.ટી.ઓ રોડ
વસ્ત્રાલ) એ િા.૨૮/૫/૧૯ નારોજ ખોખરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૨૧/૦૫/૧૯
બપોરના ૧/૦૦ વાગ્યાના સયમારે સીટીએમ ચાર રસ્િાથી હાટકેશ્વર િરફ જવાના રોડ ઉપર આવેલ સાંઇનાથ
ઓટો નામની દયકાન આગળ એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ ત્રણ અજાણ્યા પયરૂષો પ્રધ્ર્યમનભાઈ નજીક
આવી કહેલ કે િમારા કપડાં ઉપર ગંદય પડયય છે િેમ કહેિા પ્રધ્ર્યમનભાઈ ગંદય સાફ કરિા હિા ત્યારે નજર
ચયકવી પ્રધ્ર્યમનભાઈ પાસેની બેગ ચોરી કરી લઈ નાસી ગયા હિા. બેગમાં રોકડ રૂપપયા ૨,૬૨,૧૬૦/- હિા.
આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી આર.પી.મકવાણા ચલાવે છે .
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આત્િહત્યાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૯૧૮/૧૯

સાબરિતીઃ લીલાબહેન ચયનીલાલ ચૌડાગર (ઉ.વ.૭૭) (રહે.પવશ્વાસ ટેનામેન્ટ જી.એસ.ટી ફાટક પાસે ન્ર્ય
રાણીપ) એ અગમ્ય કારણસર િા.૨૮/૫/૧૯ નારોજ પોિાના ઘરે લોખંડની ઝાળી સાથે સાડી બાંધી ગળે ફાસો
ખાઇ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે સાબરમિી પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ હે.કો.શ્રી
રમણજી રામાજી ચલાવે છે .

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