જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા૨૧/૦૭/૨૦૧૯ રમવવાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૨૨૦/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૩૬ કેસ કરી, ૩૦ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૧૦૯ લીટર દે શી
દારૂ, ૪૯ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૧૦ બબયર ટીન અને ૧ સ્કૂટર કબજે કર્યુ હતય. િેમજ જયગાર ધારા હેઠળ ૬ કેસ
કરી, ૨૯ વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૯૮,૨૯૦/- અને જયગારના સાધનો કબજે કયાુ હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૨૨૧/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મયજબ કયલ
૧૪૫ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી.૯૩ મયજબ ૮ વ્યક્તિઓની અને પાસા હેઠળ ૧૬
વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી.

છે તરપીંડીની ફરીયાદઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૨૨૨/૧૯

સરખેજઃ પરે શભાઇ મંગાભાઇ રાવળ (ઉ.વ.૨૭)(રહે.રાવળ વાસ, જયની પોસ્ટ ઓફીસ રોડ, સરખેજ) એ
િા.૨૦/૦૭/૨૦૧૯ નારોજ સરખેજ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે માર્ુ/૨૦૧૮ થી આજદદન
સયધીના સમયગાળા દરમ્યાન આરોપી મોહંમદ સમીર ગફુરભાઇ શેખે પરે શભાઇના નામે અલગ-અલગ
ફાઇનાન્સ કંપનીમાંથી લોન મેળવી િેમજ હોન્ડા એતટીવાની પરે શભાઇના નામે લોન કરી, િમામ લોનના
હપ્િા નહીં ભરી કયલ રૂપપયા ૨,૪૮,૬૦૧/- િથા િમામ લોન ઉપરની પેનલ્ટીના રૂપપયા નહીં ભરી પરે શભાઇ
સાથે છે િરપીંડી અને પવશ્વાસઘાિ કયો છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી જે.કે.પંડયા ર્લાવે છે .

પાલડીઃ રીકેશભાઇ અશોકકયમાર નાગર (ઉ.વ.૩૦)(રહે.મયમનાવાડ પંદડિજીની પોળ સાંળગપયર) એ
િા.૨૦/૦૭/૧૯ નારોજ પાલડી પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૧૩/૦૭/૧૯ બપોરના
૩/૦૦ વાગ્યાના સયમારે પાલડી ર્ાર રસ્િા વી.આર.એલ ટ્રાવેલ્સ આગળ આરોપી મહીપાલપસિંહ જીિેન્રપસિંહ
જોધા (રહે. ટીપી-૪૪, રોયલ વ ૃદાંવન સોસાયટી, ર્ાંદખેડા) એ રીકેશભાઇની કંપનીના માલીક અજીિકયમાર
જૈનના રોકડ રૂપપયા ૧,૬૦,૦૦,૦૦૦/- બેંગ્લોર અલગ-અલગ પાટીઓને પેમેન્ટ કરવા માટે લઇ જઇ,
સમયસર બેંગ્લોર નહી પહોર્ી, પેમેન્ટ નહી કરી આજદીન સયધી પરિ નહી, પવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી
કરી છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એમ.બી.જાડેજા ર્લાવે છે .
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ચોરીઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૨૨૩/૧૯

સોલા હાઇર્ોટક ઃ હેમિ
ં ભાઈ ગોવીંદભાઈ દરજી (ઉ.વ.૪૫)(રહે.સયયોગ એપાટુ મેન્ટ જેબર સ્કયલ સામે થલિેજ)
એ સોલા હાઇકોટુ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૧૯/૦૭/૧૯ બપોરના ૧/૦૦ થી ૩/૩૦
વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના ઘરે કામ કરિો આરોપી થાવારર્ંદ વતિાજી મીણા (ઉ.વ.૨૮) (રહે. રોકડકાકાની
ર્ાલી હેબિપયર ગામ, મયળ વિન: રાજસ્થાન) એ હેમિ
ં ભાઇના ઘરના બેડરૂમમા પસુમાંથી વસ્તયઓ કયલ દકમિ
રૂપપયા ૧,૮૫,૦૦૦/- મિાની ર્ોરી કરી લઇ ગયો છે . આ ગયનાની િપાસ પો.ઈ.શ્રી ડી.એર્.ગઢવી ર્લાવે
છે .

વાડજઃ ઉવીબહેન વા/ઓ રાજેશભાઇ સોમાલાલ (ઉ.વ.૨૧)(રહે.અશોકપવહાર મોટે રા) એ િા.૨૦/૦૭/૧૯
નારોજ વાડજ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૧૦/૦૭/૧૯ બપોરના ૧/૦૦ વાગ્યાના સયમારે
ઉસ્માનપયરા ગયજરાિ પવદ્યાપપઠની બાજયમા ધનલક્ષ્મી કોમ્પ્લેક્ષના પાદકિંગમાં પાકુ કરે લ પોિાના એતટીવાની
ડેકી ખોલી, અજાણી વ્યક્તિ ડેકીમાંથી રોકડ રૂપપયા ૫૦,૦૦૦/- ર્ોરી કરી લઇ ગઇ છે . આ ગયનાની િપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી આર.આર.પમશ્રા ર્લાવે છે .
ર્ાગડાપીઠઃ સોદહનીબહેન વા/ઓ રમેશભાઇ પટેલ (ઉ.વ.૫૯)(રહે. દિષ્નાશ્રય એપાટુ મેન્ટ રામજી મંદદર સામે
પયપનિમાગુ મબણનગર) એ કાગડાપીઠ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૧૯/૦૭/૨૦૧૯
સાંજના ૫/૩૦ થી ૫/૪૫ વાગ્યા દરમ્યાન સારં ગપયર એ.એમ.ટી.એસ. બસ સ્ટેન્ડ થી કાંકરીયા દહરાભાઇ
માકે ટ સયધીની ઓટોરીક્ષાની મયસાફરી દરમ્યાન રસ્િામા ઓટોરીક્ષા ર્ાલકની મદદગારીથી દરક્ષામાં બેઠેલ
એક પયરૂષ અને મહીલાએ ભેગા મળી સોદહનીબહેનની નજર ચયકવી હાથમા પહેરેલ સોનાની બંગડી દકમિ
રૂપપયા ૨૫,૦૦૦/- ર્ોરી કરી લઈ લીધી હિી. આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એમ.બી.પટેલ ર્લાવે છે .

સોનાની ચેઈન ખેચી તોડી લઈ ગયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૨૨૪/૧૯

િાધવપરુ ાઃ પવજયકયમાર નટવરભાઇ રાઠોડ (ઉ.વ.૨૬)(રહે.ન્ર્ય પરમેશ્વરપાકુ સોસાયટી પવકટરનગર ર્ાર
રસ્િા સીવીલ હોક્સ્પટલ પાછળ અસારવા) િા.૧૯/૦૭/૧૯ રાિના ૧૦/૦૦ વાગ્યાના સયમારે મયસાસયવા
કબ્રસ્િાન પાસેના બ્રીજ ઉપરથી એતટીવા ર્લાવી પસાર થઇ રહ્યા હિા દરમ્યાન એક મોટર સાયકલ ઉપર
આવેલ બે પયરૂષોએ પવજયકયમારના ગળામાંથી સોનાની ર્ેઇન દકમિ રૂપપયા ૨૦,૦૦૦/- ખેર્ી િોડી લઇ
નાસી ગયા હિા. આ અંગેની ફરીયાદ પવજયકયમાર રાઠોડે માધવપયરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ
ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી જે.ડી.બારોટ ર્લાવે છે .

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