જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૦૧/૦૬/૨૦૧૯ શમનવાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૯૩૫/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૭૨ કેસ કરી, ૬૬ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૧૭૪ લીટર દે શી
દારૂ અને ૨ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ કબજે કયો હિો. િેમજ જુગાર ધારા હેઠળ ૪ કેસ કરી ૬ વ્યક્તિઓને ઝડપી
રોકડ રૂપપયા ૪૦,૧૭૦/- અને જુગારના સાધનો કબજે કયાા હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૯૩૬/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ
કુલ ૭૩ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પાસા હેઠળ ૪ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી.

છે તરપીંડીની ફરીયાદઃ-

સિાચાર યાદી નં.૯૩૭/૧૯

વાસણા : જયેશકુમાર પ્રકાશચંન્દ્ર મહેિા (રહે.મલ્હાર ફલેટ દશીની સોસાયટી ટેલીફોન એક્ષચેંજ પાછળ
વાસણા) એ િ.૩૧/૦૫/૨૦૧૯ નારોજ વાસણા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૨૫/૦૯/૧૮
થી આજદીન સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન વાસણા ટેલીફોન એક્ષચેંજ પાછળ મલ્હાર ફલેટ ખાિે આરોપી
(૧)રાજેશભાઇ શાહ (રહે.ઠાકોર વાસ બુટભવાની મંદીર પાસે વેજલપુર) (૨)મુકેશભાઇ (રહે.ચીખલી વલસાડ
(૩)હહિેશભાઇ પટેલ (રહે.વલસાડ) (૪)પુજા હકશોરીલાલ રાઠોડ (રહે.પીપલોદ ખુદા રુસ્િમપુરા (ઇસ્ટ)
નીયમાર મધ્યપ્રદે શ) અને (૫) પનલેશ રામલાલ વાટકીયા (રહે.ન્દ્યુ ગૌરીનગર ઇદોર મધ્યપ્રદે શ) નાઓએ
ભેગામળી જયેશકુમારને પવશ્વાસમાં લઇ, લગ્ન કરાવી આપી િે પેટે રૂપપયા ૧,૪૦,૦૦૦/- જેટલી રકમ મેળવી
લઇ, િેમજ જયેશકુમારે લગ્નમાં આપેલ સોનાના દાગીના લઇ જિા રહી જયેશકુમાર સાથે પવશ્વાસઘાિ અને
છે િરપીંડી કરી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી જે.બી.પરમાર ચલાવે છે .

દરીયાપરુ : મહેશભાઇ રૂપરામ સોલકી (ઉ.વ.૩૨)(રહે.કોટા ની રાંગના છાપરા મુરલીધર મંહદરની પાસે પ્રેમ
દરવાજા ની અંદર દહરયાપુર) એ િા.૩૧/૦૫/૨૦૧૯ નારોજ દરીયાપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ
નોંધાવી છે કે મે/૨૦૧૫ થી ઓગસ્ટ/૨૦૧૫ સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન આરોપી જાકીરમીયા મહમદમીયા
મલેક (ઉ.વ.૪૮)(રહે.મલેકવાડા ખેિર માં ગામ: વળથલ િા: મહધ
ુ ા જી. ખેડા) એ દહરયાપુર કોટા ની રાંગ
ના છાપરા આગળ રોડ ઉપર મહેશભાઇ િથા અન્દ્ય સાહેદો ને ઔડાના મકાન આપવાના બહાને રૂપપયા
૯,૪૩,૦૦૦/- જેટલી રકમ મેળવી લઇ, બાદમા મકાન નહીં આપી િમામ સાથે પવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી
કરી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી કે.સી.પટેલ ચલાવે છે .
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ઘરફોડ ચોરીઃ-

સિાચાર યાદી નં.૯૩૮/૧૯

સોલા હાઇર્ોટક : હદનેશભાઈ દ્વારકાદાસ પટેલ (રહે. બંગ્લા નંબર- ૨, સહજપવલા બંગ્લોઝ, હેિાથા પાટી પ્લોટ
પાછ્ળ, સાયન્દ્સ સીટી રોડ, સોલા) એ િા.૩૧/૦૫/૨૦૧૯ ના રોજ સોલા હાઇકોટા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે
ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૨૧/૦૫/૨૦૧૯ સવારના ૧૦/૦૦ થી િા.૩૦/૦૫/૨૦૧૯ રાિના ૧૧/૩૦
વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના મકાનના પ્રથમ માળના બેડરૂમની બારીની ગ્રીલના સળીયા કાપી, અજાણી વ્યક્તિ
ઘરમા પ્રવેશ કરી, ચાંદીના સેટ િથા રોકડ રૂપપયા મળી કુલ રૂપપયા ૮૫,૦૦૦/- મિાની ચોરી કરી લઈ ગઇ
છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી બી.એમ.પરમાર ચલાવે છે .

સોનાની ચેઇન ખેંચી તોડી લઇ ગયા :-

સિાચાર યાદી નં.૯૩૯/૧૯

િાધવપરુ ા : ધનજીભાઇ રામજીભાઇ સુથાર(ઉ.વ.૪૮)(રહે.શાહીબાગ હેડ તવાટસા શાહીબાગ) િા.૩૧/૫/૧૯
ના કલાક ૫/૨૦ વાગ્યાના સુમારે હઠીપસિંહની વાડીના ગેટ આગળ થી પત્ની સગુણાબેન સાથે એક્તટવા પર
પસાર થઇ રહ્યા હિા દરમ્યાન એક પલ્સર મોટર સાઇકલ ઉપર આવેલ બે પુરૂષ (૨૦ થી ૨૫ વષાના
આશરાના) એ ભેગામળી સગુણાબેનના ગળામાંથી સોનાનો દોરો હકિંમિ રૂપપયા ૨૦,૦૦૦/- મિાનો ખેંચી
િોડી લઇ નાસી ગયા છે . આ અંગેની ફરીયાદ ધનજીભાઇ સુથાર એ માધવપુરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોંધાવી
છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી જે.ડી.બારોટ ચલાવે છે .

શાહીબાગ : પનિીનભાઇ બંસિકુમાર અગ્રવાલ (ઉ.વ.૪૩)(રહે. સદરબજાર કેમ્પ કેન્દ્ટોલમેન્દ્ટ એરીયા)
િા.૩૧/૫/૧૯ સવારના ૭/૦૦ વાગ્યાના સુમારે એરપોટા રોડ કેન્દ્રીય પવધ્યાલની બાજુ રોડ ઉપરથી ચાલિા
પસાર થઇ રહ્યા હિા દરમ્યાન એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે પુરૂષ પનિીનભાઇના ગળામાંથી સોનાનો
પેંડલ સાથેનો દોરો હકિંમિ રૂપપયા ૯૫,૦૦૦/- મિાનો ખેંચી િોડી લઇ નાસી ગયા છે . આ અંગેની ફરીયાદ
પનિીનભાઇ અગ્રવાલ એ શાહીબાગ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોંધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
એસ.એ.દે સાઇ ચલાવે છે .

નારણપરુ ા : ઉષાબેન વા/ઓ જયદીપભાઇ પટેલ (ઉ.વ.૪૫)(રહે,મેધાલાય એપાટા મેન્દ્ટ નવરં ગ સકા લ પાસે
નારણપુરા) િા.૩૧/૦૫/૧૯ નાં કલાક ૭/૧૫ વાગ્યાના સુમારે નારણપુરા નવરં ગ સકા લ પાસે કાર વલ્ડની
આગળ રોડ ઉપરથી પસાર થઇ રહ્યા હિા દરમ્યાન એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે અજાણ્યા પુરૂષ
(૨૫ થી ૩૦ વષાના આશરાના) ઉષાબેનના ગળામાંથી સોનાની ચેઇન હકિંમિ રૂપપયા ૩૦,૦૦૦/- મિાની
ખેંચી િોડી લઇ નાસી ગયા છે . આ અંગેની ફરીયાદ ઉષાબેન પટેલ એ નારણપુરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે
નોંધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી બી.એચ.રાઠોડ ચલાવે છે .
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ચોરીઃ-

સિાચાર યાદી નં.૯૪૦/૧૯

ે ભાઇ નારાયણદાસ કેવાલાણી (ઉ.વ.૫૫)(રહે.વયકુંઠ પવહાર સોસાયટી નરોડા ગેલેક્ષી સામે
નરોડા : ચંરશ
સરદારનગર) એ નરોડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૩૦/૦૫/૨૦૧૯ સવારના ૭/૧૫
થી ૭/૨૦ વાગ્યા દરમ્યાન નરોડા સુિરના કારખાના પાસે આવેલ પોિાની “જલારામ ટ્રેડીંગ કંપની” નામની
દુકાનની અંદર આવેલ ઓફીસમાં અજાણી વ્યક્તિ પ્રવેશ કરી, ઓહફસના ટેબલ પરથી એક કાળા કલરની
બેગ કે જેમા આશરે ૨,૫૦,૦૦૦/- રૂપપયા મુકેલ હિા િે બેગની ચોરી કરી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી એ.એમ.પટેલ ચલાવે છે .

વાહન ચોરીઃ-

સિાચાર યાદી નં.૯૪૧/૧૯

િાધવપરુ ા : દીપકભાઇ સુરેશભાઇ પંચાલ (રહે,સ્વપનીલ પાકા , ધોબીઘાટ દુધેશ્વર માધુપરુ ા) એ
િા.૩૧/૫/૧૯ નારોજ માધવપુરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૨૮/૫/૧૯ સાંજના ૬/૦૦
થી િા.૨૯/૫/૧૯ સવારના ૯/૦૦ સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન સ્વપનીલપાકા ના નાકા આગળ પાકા કરે લ
પોિાની મારૂિી સુઝુકી ઇકો ગાડી નંબર જીજે.૦૧.એચ.ઝેડ.૫૩૯૪ હકમિ રૂપપયા ૪,૦૦,૦૦૦/- અજાણી
વ્યક્તિ ચોરી કરી લઈ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી એ.જી.પરમાર ચલાવે છે .

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