જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૦૨/૦૬/૨૦૧૯ રમવવાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૯૪૨/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૯૫ કેસ કરી, ૭૭ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૨૯૧ લીટર દે શી
દારૂ અને ૧ સ્કૂટર કબજે કર્યુ હતય. િેમજ જયગાર ધારા હેઠળ ૩ કેસ કરી ૩ વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા
૧૫,૭૦૦/- અને જયગારના સાધનો કબજે કયાુ હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૯૪૩/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મયજબ
કયલ ૫૪ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી-૯૩ મયજબ ૩ અને પાસા હેઠળ ૨ વ્યક્તિઓની
અટકાયિ કરી હિી.

છે તરપીંડીની ફરીયાદઃ-

સિાચાર યાદી નં.૯૪૪/૧૯

વસ્ત્રાપરુ ઃ ટોમ્સ સ/ઓ દાસ થોમસ બંડી (રહે.રાહલ
ય ફ્લેટ પનમાુણ સ્કયલ સામે પાણીની ટાંકીની બાજયમા
વસ્ત્રાપયર) એ વસ્ત્રાપયર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૦૧/૦૬/૧૯ બપોરના ૩/૪૫ વાગ્યાના
સયમારે WWW.GRAHAKSURAKSHA.COM નામની ગ્રાહક સયરક્ષાની વેબ સાઇટ પરથી આરોપી WILLORA
કંપનીના કસ્ટમર કેર હેલ્પ લાઇન નંબર (૧) ૦૭૭૩૯૮૬૦૪૯૫ (૨) ૯૬૬૨૯૮૪૪૦૧ પરથી વાિ કરનાર
વ્યક્તિએ ટોમ્સ બંડીને ફોન કરી યેનકેન પ્રકારે વાિોમાં લાવી પવશ્વાસ કેળવી ગયગલ-પે નામની એપ્લીકેશન
ડાઉનલોડ કરવાનય કહી ઓનલાઈન ખાિામાંથી ટયકડે-ટયકડે રૂપપયા ૩૭,૬૧૪/- ટ્ાંજેતશન કરી પવશ્વાસઘાિ
અને છે િરપીંડી કરી છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી એમ.એમ.જાડેજા ચલાવે છે .

ઘાટલોડીયાઃ મયકેશભાઇ ટાપયભાઇ લોહહયા (રહે. મેહનિપયરા લીલાબેનની ચાલી આંબાવાડી એલીસબ્રીજ) એ
િા.૦૧/૦૬/૧૯ નારોજ ઘાટલોડીયા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે ભાગીદારીમાં ધંધો કરિા
આરોપી રાજયભાઇ નાનજીભાઇ સોનદવાુ (રહે.પનણુયનગર ઘાટલોડીયા) માહે અપ્રીલ/૨૦૧૮ થી આજદીન
સયધીના સમયગાળા દરમ્યાન બીલ્ડીંગના મેન્ટેનન્સના િથા મ્ર્યપનસીપલ ટેક્ષના પૈસા બાકી નીકળે છે િેમ
કહી મયકેશભાઈની જાણ બહાર મેમેનગર પવવેકાનંદ સકુ લ દયકાન નં-૨૦/૨૧, યશ આયુન ન્ર્ય સયખ સયપવધા
પગરખા બજાર ખાિેથી મયકેશભાઈ િથા સાહેદ સંજયભાઈનો પગરખાનો માલ હકમિ રૂપપયા ૩૧,૦૩,૫૦૦/લઈ જઈ પવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી કરી છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી પી.આર.ગામીિ ચલાવે છે .
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સોલા હાઈર્ોટક ઃ રાજકયમારી વા/ઓ પ્રકાશચંન્ર મયલિાની (ઉ.વ.૬૫) (રહે.સહજાનંદ સોસાયટી ડમરૂ સકુ લ
પાસે ચાણકયપયરી) એ િા.૦૧/૦૬/૧૯ નારોજ સોલા હાઈકોટુ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે
ય રી/૨૦૧૯ થી આજદીન સયધીના સમયગાળા દરમ્યાન મોનીકાબેન વા/ઓ પંકજકયમાર આહજા
માહે ફેબ્રઆ
ય
(રહે.સહજાનંદ સોસાયટી ડમરૂ સકુ લ પાસે ચાણકયપયરી) એ રાજકયમારી મયલિાણીને પવશ્વાસમાં લઈ િેમના
ખાિામાંથી અલગ-અલગ બેન્કના ખાિામાંથી રૂપપયા ૩,૫૦,૦૦૦/- ઉપાડી લઈ પવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી
કરી છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી વી.કે.મકવાણા ચલાવે છે .

લટ
ં ુ ની ફરીયાદઃ-

સિાચાર યાદી નં.૯૪૫/૧૯

વાડજઃ દીપલ મલદે વભાઇ ઓડીદરા (ઉ.વ.૨૨) (રહે. આનંદ ડયપ્લેક્ષ ભાઈકાકનગર થલિેજ) એ
િા.૦૧/૦૬/૧૯ નારોજ વાડજ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૩૦/૦૫/૧૯ રાિના ૯/૧૫
વાગ્યાના સયમારે રીવરફ્રન્ટ ઉસ્માનપયરા ચાર રસ્િા નજીકથી અજાણ્યો પયરૂષ દીપલ ઓડીદરાના ગળામાંથી
સોનાનો દોરો હકમિ રૂપપયા ૫૦,૦૦૦/- ખેચી િોડી લયટં કરી નાસી ગયો હિો. આ ગયનાની િપાસ પો.ઈ.શ્રી
જે.એ.રાઠવા ચલાવે છે .

ચોરીઃ-

સિાચાર યાદી નં.૯૪૬/૧૯

વેજલપરુ ઃ ભાવેશ સ/ઓ રમેશભાઈ કછવા (રહે. પંચશીલ જ્વેલસુની પાછળ બયટભવાની મંહદર પાસે
વેજલપયર ગામ) એ વેજલપયર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૩૧/૦૫/૧૯ કલાક ૯/૩૦
વાગ્યાના સયમારે જીવરાજપાકુ સોસાયટી ખાિે આવેલ પોિાની શ્રી કંટેશ્વરી જ્વેલસુ નામની ખયલ્લી દયકાનમાંથી
બે હજાર રૂપપયાના છુટ્ટા પૈસા લેવા આવેલ બે પયરૂષ ભાવેશ કછવાની નજર ચયકવી દયકાનમાંથી સોનાના
દાગીના હકમિ રૂપપયા ૧,૧૬,૦૦૦/- ચોરી કરી લઈ નાસી ગયા હિા. આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી
વી.કે.બારૈ યા ચલાવે છે .

દાઝી જતા મતૃ ્ઃુ -

સિાચાર યાદી નં.૯૪૭/૧૯

જીઆઈડીસી વટવાઃ પવનોદભાઇ પશવવમન શાહ (ઉ.વ.૩૬) (રહે. ગણેશનગર બચયભાઇના કયવા પાસે વટવા)
િા.૨૭/૦૪/૧૯ નારોજ સેબસ્ય ટ મશીનરી સોલ્ર્યશન વટવા જીઆઇડીસી નામની કંપનીમાં કંપનીમાં પેઇંટીગ
માટે પથનરથી પોતય મારિા હિા ત્યારે બાજયમાં ગેસ કટીંગનય કામ ચાલતય હતય િેના િણખા ઉડિા દાઝી ગયા
હિા. સારવાર માટે િેમને પસપવલ હોસ્પીટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હિા. જયાં િા.૩૧/૦૫/૧૯ કલાક
૧૧/૦૦ વાગે િેમનય મ ૃત્ર્ય પનપજર્ય ં હતય. આ અંગે જીઆઈડીસી વટવા પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ
અંગેની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી એમ.સી.જાડેજા ચલાવે છે .

આતિહતયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૯૪૮/૧૯

અિરાઈવાડીઃ અમ ૃિભાઇ દે વજીભાઇ ચાવડા (ઉ.વ.૬૫) (રહે.પશિલનગર લાઇન નંબર-૩ બળીયાનગર
સામે અમરાઈવાડી) એ અગમ્ય કારણસર િા.૩૧/૫/૧૯ કલાક ૮/૩૦ વાગે પોિાના ઘરે એસીડ પી લીધય
હતય. સારવાર માટે િેમને સીવીલ હોસ્પીટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હિા. જયાં સારવાર દરમ્યાન િેમનય ં
મ ૃત્ર્ય પનપજર્ય ં હતય. આ અંગે અમરાઈવાડી પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ હે.કો.શ્રી
મયકેશભાઇ જીવણભાઇ ચલાવે છે .
નાયબ પોલીસ કપમશનર,
કંટ્ોલરૂમ, અ’વાદ શહેર.
પોલીસ કપમશનર વિી.
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