જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
ુ વાર
તા૨૪/૦૭/૨૦૧૯ બધ
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૨૩૮/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૬૦ કેસ કરી, ૪૭ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૧૩૫ લીટર દે શી
દારૂ, ૧૮૦ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ અને ૧ મોટર સાયકલ કબજે કર્યુ હતય. િેમજ જયગાર ધારા હેઠળ ૪ કેસ કરી,
૨૧ વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૧,૪૩,૬૦૦/- અને જયગારના સાધનો કબજે કયાુ હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૨૩૯/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મયજબ કયલ
૧૧૬ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી.૯૩ મયજબ ૨ વ્યક્તિઓની અને પાસા હેઠળ ૯
વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી.

છે તરપીંડીની ફરીયાદઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૨૪૦/૧૯

એલીસબ્રીજઃ લવકયમાર ઋષભભાઈ જૈન (ઉ.વ.૨૬) (રહે. ગોલ્ડન તયલીપ બંગ્લોઝ માણેકબાગ હોલ પાછળ
શ્રેયસ ફાઉન્ડેશનની બાજયમાં આંબાવાડી) એ િા.૨૩/૦૭/૧૯ નારોજ એલીસબ્રીજ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે
ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા. ૨૮/૦૪/૨૦૧૬ થી આજદદન સયધીના સમયગાળા દરમ્યાન રત્નમણી ઈન્રસ્રીઝ
પ્રા.લી. કંપનીના રજીસ્ટર લેન્ડ લાઈન ટેલીફોન નંબર ઉપર િેમજ લવકયમારના મોબાઈલ નંબર ઉપર પવરે શ
દકપિિ ગણાત્રા (રહે. પવશ્વાનગર સોસાયટી મણણનગર) એ ફોન કરી પોિાને ડામરની મોટી માત્રામાં આગળ
માલ મોકલવાનો હોય લવકયમાર પાસેથી ડામર ખરીદ કરવા લવકયમારની રત્નમણી ઈન્રસ્રીઝ પ્રા.લી. કંપની
માંથી ડામરનો માલ ઓડુ ર કરી રૂપપયા ડામર માલ દકમિ રૂપપયા ૪૫,૩૪,૯૦૪/- મેળવી લઈ માલ સેન્ટ
સોલ્ઝર કંપની છાણી જમ્મય ખાિે મોકલી આપી કંપની સાથે સાંઠ-ગાંઠ કરી ડામરના માલના નાણા બારોબાર
પલુ કોલટેક કંપનીના ખાિામાં મેળવી લઈ લવકયમાર સાથે પવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી કરી છે . આ ગયનાની
િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એ.પી.જેબલીયા ચલાવે છે .

સરખેજઃ રામ પનરં જન જગદીશ સૈની (ઉ.વ.૪૦) (રહે. વોડુ નં-૨૯ રાણીસિી મંદદર પાસે, લક્ષ્મણગઢ,
જજલ્લા-પસકર, રાજસ્થાન) એ િા.૨૩/૦૭/૧૯ નારોજ સરખેજ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે
આરોપી (૧) સયમીિ નારં ગ અને (૨) બંસીભાઇ (બન્નેના પયરા નામ સરનામાની ખબર નથી) એ
િા.૨૨/૦૭/૨૦૧૯ બપોરના ૩/૩૦ વાગ્યાના સયમારે ૧૦% ના ભાવે ગોલ્ડ સસ્તય આપવાનય કહી મને ગોલ્ડ
ખરીદવાના બહાને સરખેજ સરદાર પટેલ રીંગ રોડ મહંમદપયરા ખાિે રામ પનરં જન જગદીશ સૈનીને બોલાવી
રૂપપયા ૫૪,૦૦,૦૦૦/- લઇ ગોલ્ડ નહી આપી પવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી કરી છે . આ ગયનાની િપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી ડી.ડી.ચયડાસમા ચલાવે છે .
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નારણપરુ ાઃ દદનેશભાઈ સ/ઓ માધવાલાલ પટેલ (રહે. અક્ષર જ્યોિ એપાટુ મેન્ટ રામદે વનગર ચાર રસ્િા
સેટેલાઈટ) એ િા.૨૩/૦૭/૧૯ નારોજ નારણપયરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે
િા.૧૧/૦૭/૨૦૧૮ થી આજદદન સયધીના સમયગાળા દરમ્યાન આરોપી (૧) ભરિકયમાર રણજીિપસિંગ
પયરોદહિ (૨) પવક્રમપસિંગ રણજીિપસિંગ પયરોહીિ (૩) રીિેશપસિંગ રણજીિપસગ પયરોહીિ (િમામ રહે. અમર
એપાટુ મેન્ટ ટેણલફોન એક્ષચેંજ સામે નારણપયરા) એ ભેગા મળી નારણપયરા સ્વાપમનારાયણ એવન્ર્ય દયકાન
નં.૧૧ ૮૬,૦૦,૦૦૦/- નક્કી કરી દદનેશભાઈને વેચાણ આપિા દદનેશભાઈએ નાણાની ભરપાઈ કરી દીધેલ
હોવા છિા આજદીન સયધી દસ્િાવેઝ નહી કરી આપી કે નાણા પરિ નહી આપી દદનેશભાઈ પટેલ સાથે
પવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી કરી છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી પી.આર.ગામીિ ચલાવે છે .

ઘરફોડઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૨૪૧/૧૯

રાણીપઃ દે વાંગભાઇ બાબયભાઇ મેવાડા (રહે. ચાણસ્મા સોસાયટી બલોલનગર ચાર રસ્િા પાસે રાણીપ) એ
રાણીપ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૨૨/૦૭/૧૯ બપોરના ૧/૩૦ વાગ્યાના સયમારે
પોિાના મકાનના દરવાજાનય િાળુ િોડી, અજાણી વ્યક્તિ ઘરમાં પ્રવેશ કરી, સોના-ચાંદીના દાગીના દકમિ
રૂપપયા ૫૮,૫૦૦/- મિાની ચોરી કરી લઈ ગઈ છે . આ ગયનાની િપાસ મ.સ.ઇ.શ્રી ભાપવનભાઇ મનસયખભાઇ
ચલાવે છે .

ચોરીઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૨૪૨/૧૯

ઘાટલોડીયાઃ કમલેશભાઇ સ/ઓ જગદીશચંદ્ર રાવલ (ઉ.વ.૫૮) (રહે. એફ/૨૫૩ ન્ર્ય નોથુ કોલોની
અંબયજાનગર વેરાવળ-કોડીનાર રોડ િા-કોડીનાર જીલ્લો-ગીર સોમનાથ) એ ઘાટલોડીયા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે
ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૧૮/૦૭/૧૯ રાિના ૮/૦૦ વાગ્યાના સયમારે કોડીનારથી િા.૧૯/૭/૧૯ સવારના
૫/૪૫ વાગ્યાના સયમારે અમદાવાદ ઘાટલોડીયા મેમનગર આવ્યા દરમ્યાન અજાણી વ્યક્તિએ થેલામાંથી
સોના-ચાંદીના દાગીના દકમિ રૂપપયા ૬,૧૦,૫૦૦/- મિાની ચોરી કરી લીધી હિી. આ ગયનાની િપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી પી.આર.ગામીિ ચલાવે છે .

આત્િહત્યા :-

સિાચાર યાદી નં.૧૨૪૩/૧૯

શાહીબાગઃ કોમલબહેન લક્ષ્મણભાઇ શાહ (રહે.શાંપિપયરા મનયભાઇની જયની ચાલી ગીરધરનગર શાહીબાગ)
અગમ્ય કારણસર િા.૨૩/૭/૧૯ સવારના ૮/૦૦ થી બપોરના ૧/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના ઘરે પંખાના
હક
ય માં દયપટ્ટો બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે શાહીબાગ પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી
આ અંગેની િપાસ મ.સ.ઈ.શ્રી ઇશ્વરભાઇ ચલાવે છે .
નાયબ પોલીસ કપમશનર,
કંરોલરૂમ, અ’વાદ શહેર.
પોલીસ કપમશનર વિી.
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