જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૦૪/૦૬/૨૦૧૯ િંગળવાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૯૫૪/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૮૮ કેસ કરી, ૭૧ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૬૯૩ લીટર દે શી
દારૂ, ૨૭૬ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૧૫ તવૉટર ઇંગ્લીશ દારૂ, ૫૮૧ બીયરટીન, ૦૧ સ્કુટર અને ૦૨ ઓટોરીક્ષા
કબજે કરી હિી. િેમજ જુગાર ધારા હેઠળ ૧૦ કેસ કરી ૨૬ વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૩૫,૯૨૦/અને જુગારના સાધનો કબજે કયાા હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૯૫૫/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ
કુલ ૧૦૧ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી-૯૩ મુજબ ૦૪ વ્યક્તિઓ અને પાસા હેઠળ ૦૨
વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી.

મવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :-

સિાચાર યાદી નં.૯૫૬/૧૯

સોલા હાઇર્ોટક : સંજયભાઇ પુનમભાઇ પટેલ (રહે.સોમેશ્વર ટેનામેન્ટ અંબબકાકૃપા બસ સ્ટેન્ડ રાણીપ) એ
િા.૦૩/૦૬/૨૦૧૯ નારોજ સોલા હાઇકોટા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૦૧/૧૦/૨૦૧૮
થી આજદદન સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન આરોપી રોનકભાઇ નટવરલાલ પટેલ (રહે. સોમેશ્વર ટેનામેન્ટ
એ.એમ.ટી.એસ બસ સ્ટોપ પાસે થલિેજ) એ સંજયભાઇ પાસેથી ભાડે થી સ્વીફ્ટ કાર નંબર GJ-01-DX-5499
દકિંમિ રૂપપયા ૩,૦૦,૦૦૦/- િથા ઇનોવા કાર નંબર GJ-01-DV-0132 દકિંમિ રૂપપયા ૩,૫૦,૦૦૦/- મિાની
એમ કુલ બે કાર ભાડેથી કરાર મુજબ ચલાવી ભાડુ ચુકવવાનો પવશ્વાસ અને ભરોસો આપી ગાડીઓ મેળવી
લઇ, ભાડા પર લીધેલ કાર ત્રાદહિ વ્યક્તિને ગીરવે આપી નાણાકીય લાભ મેળવી આજદીન સુધી કાર પરિ
નદહ આપી સંજયભાઇ સાથે છે િરપીંડી અને પવશ્વાસઘાિ કયો છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
વી.કે.મકવાણા ચલાવે છે .

સોલા હાઇર્ોટક : ગંગારામ પ્રભુદાસભાઇ પટેલ (ઉ.વ.૬૫)(રહે.ગૌરવ બંગ્લોઝ ગુલાબ ટાવર પાસે સોલા) એ
િા.૦૩/૦૬/૨૦૧૯ નારોજ સોલા હાઇકોટા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૦૮/૦૬/૨૦૧૧
થી િા.૧૮/૨/૨૦૧૫ સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન મંગલમ પનવાાણ સાયન્સ સીટી રોડ સોલા ખાિે આરોપી
નવીનભાઇ મંગળદાસ પટેલ (રહે.સંધ્યા કો.ઓ.હા. સો.લી ઇશ્વરભુવનની પાછળ નવરં ગપુરા) િથા સંજયભાઇ
મંગળદાસ પટેલ (જેના સરનામાની ખબર નથી) એ ભેગામળી “મંગલમ ઇંફ્રાકોન ગુજરાિ પ્રાઇવેટ બલમીટેડ”
કંપનીની સ્કીમના આવેલ સી/૦૦૨ ફ્લેટ પેટે અલગ-અલગ ચેક દ્રારા કુલ રૂપપયા ૪૬,૫૦,૦૦૦/- ચુકવેલ
હોવા છિા, ખોટો એલોટમેન્ટ લેટર અને દસ્િાવેજ બનાવી આપી ગંગારામની માલીકીનો ફ્લેટ બીજી વ્યક્તિને
વેચાણ આપી ગંગારામ સાથે પવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી કરી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
બી.એમ.પરમાર ચલાવે છે .
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સોનાનો દોરો ખેંચી તોડી લઇ ગયા :-

સિાચાર યાદી નં.૯૫૭/૧૯

િાધવપરુ ા : મમિાબેન વા/ઓ જેકી કરમચંદ દે વાણી (ઉ.વ.૨૬)(રહે.ઓઝોન સીટી, આઇ.ટી.આઇ રોડ
રાધસ્વામી પાકા સોસાઇટી ની સામે કુબેરનગર) િા.૦૨/૬/૧૯ રાિના ૧૧/૨૦ વાગ્યાના સુમારે મુસાસુહા
કબ્રસ્િાનથી થોડાક આગળ અમીર મોટસા નામની દુકાન સામે રોડ ઉપર પપિ સાથે એક્તવવા પાછળ બેસી
પસાર થઇ રહ્યા હિા દરમ્યાન એક એતટીવાનો ચાલક (૨૦ થી ૨૫ વર્ાના આશરાનો) મમિાબેનના
ગળામાંથી સોનાનો દોરો દકિંમિ રૂપપયા ૨૫,૦૦૦/- મિાનો ખેંચી િોડી લઇ નાસી ગયો છે . આ અંગેની
ફરીયાદ મમિાબેન દે વાણી એ માધવપુરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોંધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી
જે.ડી.બારોટ ચલાવે છે .

સેટેલાઇટ : આશીર્ભાઇ અશોકભાઇ કારાવદર (ઉ.વ.૨૫)(રહે.શુભદશાન એપાટા મેંટ પ્રેરણાપિથા દે રાસરની
બાજુમા જોધપુર સેટેલાઇટ) િા.૦૩/૦૬/૨૦૧૯ ના કલાક ૬/૧૫ વાગ્યાના સુમારે નારાયણ ગુરુ સ્કુલની
સામે રામદે વનગર એ.એમ.ટી.એસ બસ સ્ટેન્ડ આગળ રોડ ઉપર થી પસાર થિા હિા દરમ્યાન એક પલ્સર
મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે પુરૂર્ (૨૫ થી ૩૦ વર્ાના આશરાના) ભેગામળી આશીર્ભાઇના ગળામાંથી
સોનાની ચેઇન દકિંમિ રૂપપયા ૪૮,૦૦૦/- મિાની ખેંચી િોડી લઇ નાસી ગયા છે . આ અંગેની ફરીયાદ
આશીર્ભાઇ કારાવદર એ સેટેલાઇટ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોંધાવી છે .આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
ડી.કે.ગમારા ચલાવે છે .

ચોરી :-

સિાચાર યાદી નં.૯૫૮/૧૯

સેટેલાઇટ : શાહીન ફારુકભાઇ મંદોસરવાલા (ઉ.વ.૨૭)(રહે.કૈ કૈશા ફલેટ મ્યુનીસીપલ હોસ્પીટલ પાસે
દાણીલીમડા) એ િા.૩/૬/૧૯ નારોજ સેટેલાઇટ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે
િા.૨૫/૦૫/૨૦૧૯ સાંજના ૦૬/૦૦ થી ૦૬/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન

સેટેલાઇટ ઇસ્કોન મંદીરની પાછળ,

પ્રીવીલોન બીલ્ડીંગ ના ગ્રાઉન્ડ ફલોર પર આવેલ દુકાન નંબર-૧૪ માં “દરતુ કુમાર” રે ડીમેટ કપડાના શો
રૂમમાં બે અજાણી સ્ત્રીઓ ગ્રાહક િરીકે પ્રવેશ કરી, શો-રૂમની અંદર ડીસ્પલે માં મુકેલ સીલ્ક સાડી નંગ-૨
દકિંમિ રૂપપયા ૧,૬૦,૦૦૦/- મિાની ચોરી કરી લઈ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એચ.બી.ચૌધરી
ચલાવે છે .

આત્િહત્યાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૯૫૯/૧૯

શહેરર્ોટડા : ગોસીયાબાનુ વા/ઓ મોહમ્મદપનયાઝ પઠાણ(રહે.જાલમપુરી ની ચાલી, સરસપુર) એ કોઇ
અગમ્ય કારણસર િા.૦૩/૦૬/૨૦૧૯ બપોરના ૩/૩૦ વાગ્યા પહેલા કોઇપણ સમયે પોિાના ઘરે લોખંડની
પાઇપ સાથે દુપટ્ટો બાંધી ગળે ફાંસો ખાઇ આત્મહત્યા કરી છે . આ અંગે શહેરકોટડા પોલીસે અકસ્માિ મોિ
નોંધી આ અંગેની િપાસ મ.સ.ઇ.શ્રી આર.જે.કલાસવા ચલાવે છે .
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રાિોલ : વસીમભાઈ લાલાભાઈ મનસુરી (ઉ.વ.૩૨)(રહે.જનિાનગર રામોલ) એ કોઇ અગમ્ય કારણસર
િા.૦૩/૦૬/૨૦૧૯ ના કલાક ૦૦/૦૦ વાગ્યાના સુમારે પોિાના ઘરે ગળે ફાંસો ખાઇ આત્મહત્યા કરી છે . આ
અંગે રામોલ પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ મ.સ.ઇ.શ્રી રાધાબેન ચંદુભાઇ ચલાવે છે .

ઇસનપરુ : દફરોજ હસુપમયા શેખ (ઉ.વ.૩૦)(રહે.એ-વન પાટી પ્લોટની પાસે ચંડોળાના છાપરા ઇસનપુર)
એ અગમ્ય કારણસર િા.૦૩/૦૬/૨૦૧૯ ના કલાક ૮/૩૦ વાગ્યાના સુમારે પોિાના ઘરે નાહવાના રૂમાલને
રૂમની છિ ઉપર આવેલ લોખંડની પાઇપ સાથે બાંધી ગળે ફાંસો ખાઇ આત્મહત્યા કરી છે . આ અંગે ઇસનપુર
પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી કે.એમ.ચાવડા ચલાવે છે .

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