જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
ુ વાર
તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૯ શક્ર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૯૨૮/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૭૦ કેસ કરી, ૬૪ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૨૧૬ લીટર દે શી
દારૂ, ૪૭૬ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૪૩૨ તવાટટ ર ઈંગ્લીશ દારૂ, ૧૯૨ બબયર ટીન અને ૧ કાર કબજે કરી હિી.
િેમજ જુગાર ધારા હેઠળ ૩ કેસ કરી ૭ વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૧૪,૭૬૦/- અને જુગારના સાધનો
કબજે કયાટ હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૯૨૯/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ
કુલ ૯૨ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પાસા હેઠળ ૬ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી.

છે તરપીંડીની ફરીયાદઃ-

સિાચાર યાદી નં.૯૩૦/૧૯

વટવાઃ પીનાકીનકુમાર પવઠ્ઠલભાઇ પટેલ (રહે. ગોકુલપુરા પટેલ વાસ ગામ-ટુણાદરા િા-માલપુર જીઅરવલ્લી) એ િા.૩૦/૦૫/૧૯ નારોજ વટવા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે પીનાકીનકુમાર
પટેલે ભાડેથી ગાડીઓ રાખિા આરોપી (૧) ઘનંજયભાઇ ઉફટ ઘનશ્યામભાઇ ચીનુભાઇ સોની (રહે. સાથટક
ટેનામેન્ટ ઘોડાસર (૨) મીિેષભાઇ પ્રજાપપિ અને (૩) ધનજ્યભાઇના જમાઇ મુકેશભાઇ પટેલ (જેના પુરા
નામઠામની ખબર નથી) નાઓને દર મહહને રૂપપયા ૨૨૦૦૦/- નક્કી કરી ૧૦૦ ના સ્ટેમ્પ પર ભાડેથી
આપવાનુ લખાણ કરી િા.૨૫/૦૩/૧૯ નારોજ પોિાની અમેઝ ફોર વ્હીલ ગાડી નંબર જીજે.૩૧ ટી ૧૭૧૬
હકમિ રૂપપયા ૮,૦૦,૦૦૦/- ગાડી ભાડે આપી હિી. જે ગાડીનુ આજદીન સુધી ભાડુ નહી આપી પવશ્વાસઘાિ
અને છે િરપીંડી કરી ગાડી લઇ ત્રણેય ભાગી ગયા છે . િેમજ ટેકસી ડ્રાઇવર ગ્રુપના ગોપવદભાઇ ચાવલાની
ટાટા ઇન્ડીકો ગાડી નંબર જીજે ૦૧ ડીએક્ષ ૫૩૨૮, હદનેશભાઇ ચંદેલની સ્વીફટ ડીઝાયર ગાડી નંબર જીજે
૦૧ બીઝેડ ૮૩૮૪, પાથટ જાદવની હોન્ડા એકસેન્ટ ગાડી નંબર જીજે ૦૧ ઇટી ૯૪૯૬, દે વેન્રભાઇ
મેસવાણીયાની ટાટા જેસ્ટ ગાડી નંબર જીજે ૧૧ ટીટી ૬૪૬૫, અને જયંપિભાઇ પરમારની ઇયોએન ફોર ગાડી
નંબર જીજે ૧૮ એઝેડ ૩૧૭૬ િેમજ અન્ય બીજા વ્યક્તિઓની પણ ગાડીઓનુ આ રીિે ભાડાનુ લખાણ કરી
પવશ્વાસમા લઇ કયાંક ભાગી ગયા છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી જે.વાય.ચૌહાણ ચલાવે છે .
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કૃષ્ણનગરઃ મેહલ
ુ પ્રપવણચંન્ર પ્રજાપપિ (રહે.અંબાલાલ પાકટ સોસાયટી ઉમા હોક્સ્પટલ પાસે કૃષ્ણનગર) એ
િા.૩૦/૦૫/૧૯ નારોજ કૃષ્ણનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે માહે સપ્ટેમ્બર-૨૦૧૮ થી
આજદીન સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન મેહલ
ુ પ્રજાપપિએ ડામરની ખરીદી માટે આરોપી “કાસ્ન “ નામે કંપની
ધરાવિા બીટુનીમ એટલે કે ડામરના હોલસેલના વેપારી મપનષભાઇ ભુપિરાય મહેિા (રહે. બી વીગ
બી/બી/૧૧૦૨ ઓબેરોય સ્કાય હાઈટ્સ સી.એચ.એસ.લીમીટેડ ૧૨૦ વાઈડ રોડ લોખંડવાલા કોમ્પ્લેક્ષ અંધેરી
ૂ ીન એટલે કે ડામરનો માલ
વેસ્ટ મુબ
ં ઈ મહારાષ્ર) ના ખાિામાં માલના નાણાં ભયાટ હિા. જે પૈકી બીટમ
રૂપપયા ૩૮,૧૪,૦૦૦/- નહી મોકલી કે નાણાં પરિ નહી આપી છે િરપીંડી અને પવશ્વાસઘાિ કરી મારી
નાખવાની ધમકી આપી હિી. આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી એ.આર.વાઘેલા ચલાવે છે .

ચોરીઃ-

સિાચાર યાદી નં.૯૩૧/૧૯

ખોખરાઃ ચંન્રદે વપસિંહ પમત્તનપસિંહ રાજપુિ (રહે. આયટવ્રિ સોસાયટી મણીનગર પુવટ) એ િા.૩૦/૦૫/૧૯
નારોજ ખોખરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૨૬/૦૫/૧૯ રાિના ૯/૦૦ થી
િા.૨૭/૦૫/૧૯ સવારના ૬/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન હાટકેશ્વર ચાર રસ્િા પાસે આવેલ જૈન મંહદરની બાજુમાં
આવેલ શપનદે વના મંહદરની પિજોરીમાંથી ચાંદીના છત્ર નંગ-૪ હકમિ રૂપપયા ૪૦,૦૦૦/- અને પંચ ધાતુન ુ ં
ચક્ર હકમિ રૂપપયા ૨૦૦૦/- અને રોકડ રૂપપયા ૫૦૦/- અજાણી વ્યક્તિ ચોરી કરી લઈ ગઈ છે . આ ગુનાની
િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી ડી.કે.ચૌધરી ચલાવે છે .

વાહન ચોરીઃ-

સિાચાર યાદી નં.૯૩૨/૧૯

અિરાઈવાડીઃ મનોજ રામગ્યાની હદવાકર (રહે. ગુજરાિ હાઉસીંગ બોડટ ખોખરા) એ િા.૩૦/૫/૧૯ નારોજ
અમરાઈવાડી પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૨૮/૫/૧૯ સાજના ૫/૦૦ વાગે અમરાઇવાડી
અશોકનગરના મુખ્ય દરવાજાની બાજુમા પાકટ કરે લ ડમ્પર ગાડી નંબર જીજે ૨૭ યુ ૯૯૯૯ હકમિ રૂપપયા
૭,૦૦,૦૦૦/- અજાણી વ્યક્તિ ચોરી કરી લઈ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી ડી.એસ મકવાણા
ચલાવે છે .

વાહન અર્સ્િાતિાં મ ૃત્ુઃ-

સિાચાર યાદી નં.૯૩૩/૧૯

“એિ” ડીવીજન ટ્રાફીર્ પોલીસ સ્ટેશનઃ તરૂબહેન વા/ઓ રિેશભાઈ પરીખ (ઉ.વ.૭૪) (રહે.દે વ દશટન
ટાવર માણેકબાગ) િા.૨૯/૫/૧૯ સાજના ૬/૧૫ વાગ્યાના સુમારે માણેકબાગ ચાર રસ્િાથી નહેરૂનગર
બી.આર.ટી.એસ.બસ સ્ટેન્ડ નજીક દશટક ઈલેતરોપનક નામની દુકાન નજીકથી ચાલિા પસાર થઈ રહ્યા હિા.
ત્યારે બીઆરટીએસ બસના ચાલકે બસ પુરઝડપે અને બેદરકારીથી ચલાવી િક્કર મારિા ગંભીર ઈજાઓ
થિા િરૂબહેનનુ મ ૃત્યુ પનપજયુ ં હતુ. આ અંગેની ફરીયાદ નીિાબહેન બાબુલાલ પરીખે “એમ” ડીવીજન રાફીક
પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ ઈ.પો.સ.ઈ.શ્રી ડીઝેડ.આઈ.શેખ ચલાવે છે .

2

આતિહતયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૯૩૪/૧૯

ગોિતીપરુ ઃ યોગેશકુમાર ગીરીશભાઇ મકવાણા (ઉ.વ.૨૩) (રહે. પટેલ પરમાનંદની ચાલી ગોમિીપુર) એ
અગમ્ય કારણસર િા.૨૪/૦૫/૧૯ રાિના ૯/૦૦ વાગ્યાના સુમારે ગોમિીપુર પટેલ પરમાનંદની ચાલીના
પાછળ ભાગે આવેલ ખુલ્લા મેદાનમાં સળગી ગયા હિા. સારવાર માટે િેમને શારદાબેન હોસ્પીટલમાં દાખલ
કરવામાં આવ્યા હિા. જ્યાં સારવાર દરમ્યાન િેમનુ ં મ ૃત્યુ પનપજયુ ં હતુ. આ અંગે ગોમિીપુર પોલીસે
અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ હે.કો.શ્રી નરે ન્રભાઇ ભીખાભાઇ ચલાવે છે .

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