જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
ુ વાર
તા.૨૮/૦૬/૨૦૧૯ શક્ર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૦૮૯/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૭૬ કેસ કરી, ૬૩ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૨૧૬ લીટર દે શી
દારૂ, ૭૯ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ અને ૨૦ બબયર ટીન કબજે કયાા હિા. િેમજ જુગાર ધારા હેઠળ ૨ કેસ કરી ૭
વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૧૯૨૧૦/- અને જુગારના સાધનો કબજે કયાા હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૦૯૦/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૭૦ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૮ વ્યક્તિઓની અને પાસા હેઠળ ૧૦
વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી.

છે તરપીંડીની ફરીયાદઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૦૯૧/૧૯

વસ્ત્રાપરુ ઃ બિન્મય અતુલકુમાર મસે (ઉ.વ.૨૬) (રહે. હાઇલેન્ડ પાકા સોસાયટી ગોયલ ટાવર સામે પાંજરાપોળ
આંબાવાડી) એ િા.૨૭/૬/૧૯ નારોજ વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે સને-૨૦૧૧ થી
આજદીન સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન આરોપી મહેન્રભાઇ ધમેશલાલ ભગિ (રહે. ભાજી માકે ટ કુમારનગર
ગામ-મહીંન્દાલે િા-ધુલે જીલ્લો-ધુલે મહારાસ્ર, િથા પ્લોટ નં-૧૫૩,શીવ શક્તિનગર મુન્ના શુકલા ઓફીસની
સામે ગલી નં-૪.ઉપલ વાડી નાગપુર મહારાસ્ર) એ હીમાલયા મોલમા પહેલા માળે આવેલ હૈધરાબાદી હટ
રે સ્ટોરન્ટ ખાિે બિન્મય મસે સાથે પમત્રિા કેળવી ધંધાના કામે પૈસા રોકાણ કરવાની લાલિ આપી ટુકડે-ટુકડે
કુલ રૂપપયા ૧૫,૯૫,૦૦૦/- , િથા બિન્મય મસેના પમત્ર સાગરભાઇ નાઓની સાથે પણ પમત્રિા કેળવી
િેઓની પાસેથી પણ કુલ રૂપપયા ૫,૯૯,૦૦૦/- િથા ક્રુષ્ણકાંિ બાબુભાઇ દે સાઇના રૂપપયા ૧,૮૦,૦૦૦/િેમજ ઉમેશ આસુદાની ઉફે બાબાભાઇ નાઓના રૂપપયા ૧૩,૦૦,૦૦૦/- મળી કુલ રૂપપયા ૩૬,૭૪,૦૦૦/મેળવી લઈ પરિ નહી આપી પવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી કરી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી
બી.કે.ગુરૂદે વ િલાવે છે .

ઘરફોડઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૦૯૨/૧૯

નવરં ગપરુ ાઃ મીગમાર રીનજીન લ્હામો (ઉ.વ.૪૩) (રહે. સોહમ એવન્યુ લાડ સોસાયટી વસ્ત્રાપુર િળાવ પાસે
વસ્ત્રાપુર) એ

િા.૨૭/૦૬/૧૯ નારોજ નવરં ગપુરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે

િા.૨૫/૬/૧૯ સાજના ૫/૦૦ થી ૬/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન નવરં ગપુરા સ્વક્સ્િક િાર રસ્િા પાસે એશીયા
હાઉસની પાછળ આદશા કોમ્પ્લેક્ષ ૨૧,બીજો માળ ખાિે થેરેપીના રૂમનો દરવાજો િોડી અજાણી વ્યક્તિ પ્રવેશ
કરી સેક્રેટરીની કેબીનમાં આવેલ ડ્રોવરમાંથી રોકડ રૂપપયા ૪૬,૮૩૫/- િોરી કરી લઇ ગઈ છે . આ ગુનાની
િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એસ.એિ.પમસ્ત્રી િલાવે છે .
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ખોખરાઃ પ્રપવણકુમાર વૈકુંઠરામ આિાયા (રહે. પવજયપાકા સોસાયટી િેહરમાિા મંદદર પાસે ગોરના કુવા
ખોખરા) એ િા.૨૭/૬/૧૯ નારોજ ખોખરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૨૪/૦૬/૧૯
રાિના ૧૦/૦૦ થી િા.૨૫/૦૬/૧૯ કલાક ૮/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન ઈડલી િાર રસ્િા િક્ષશીલા રે સીકોમ
કોમ્પલેક્ષમાં દુકાન નંબર-૧૫ પવવાન મેદડકલ સ્ટોરના શટરના િાળા િોડી અજાણી વ્યક્તિ પ્રવેશ કરી દવાઓ
દકમિ રૂપપયા ૫૦,૫૦૦/- િોરી કરી લઇ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી બી.કે.વાઘેલા િલાવે છે .

ચોરીઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૦૯૩/૧૯

નારણપરુ ાઃ મહંમદઇકબાલ ઇસ્માઇલભાઇ ઘાંિી (ઉ.વ.૪૭) (રહે. િવકલ પવલા સોસાયટી જુની ભાટા સ્કુલ
ફિેવાડી જુહાપુરા) એ નારણપુરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૨૭/૦૬/૧૯ બપોરના
૧૨/૪૫ થી ૧/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન નારણપુરા એ.ઇ.સી.બ્રીજ જય મંગલ છે ડે સુધીની દરક્ષાની મુસાફરી
દરમ્યાન દરક્ષામાં બેઠેલ પાિ વ્યક્તિઓએ મહંમદઇકબાલ ઘાંિીની નજર ચુકવી બખસામાંથી રોકડ રૂપપયા
૮૦,૦૦૦/- િોરી કરી લીધી હિી. આ ગુનાની િપાસ હે.કો.શ્રી લક્ષ્મણભાઇ વશરામભાઇ િલાવે છે .

નવરં ગપરુ ાઃ િાનાજી મોટાજી પ્રજાપપિ (ઉ.વ.૩૮) (રહે. ત્રીજા માળ કેશવ ફલેટ ભાવની પોળ રાયપુર) એ
નવરં ગપુરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૨૭/૦૬/૧૯ બપોરના ૪/૩૦ વાગ્યાના સુમારે
નવરં ગપુરા મીઠાખળી પાસે આવેલ વસંિ પવહાર સોસાયટીના નાકે એતટીવા ઉપર આવેલ બે વ્યક્તિઓએ
િાનાજી પ્રજાપપિના એતટીવા સાથે એતસીડંટ થયેલ હોવાનુ જણાવી એકટીવા ઉભી રખાવી એકટીવાની િાવી
કાઢી લઈ સામેના રોડ િરફ જિા રહેિા િાનાજી પ્રજાપપિ િાવી લેવા િેમની પાસે ગયા હિા ત્યારે નજર
ચુકવી િાનાજી પ્રજાપપિના એકટીવાની ડેકીમાંથી રોકડ રૂપપયા ૫,૦૦,૦૦૦/- િોરી કરી લીધી હિી. આ
ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ. શ્રી એ.એિ.કાઝી િલાવે છે .

ુ રુ ઃ અપાણ દકપિિકુમાર શાહ (રહે. પ્રકાશદીપ સોસાયટી વ્યાસવાડી પાસે નવા વાડજ) એ કાલુપરુ પોલીસ
ર્ાલપ
સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૨૭/૦૬/૧૯ સાજના ૭/૫૫ થી રાિના ૮/૨૦ વાગ્યા દરમ્યાન
જુનાવાડજ સકા લથી કાલુપરુ રે લ્વે સ્ટેશન ઇનગેટ સુધીના રસ્િામાં શટલ ઓટોદરક્ષાની મુસાફરી દરમ્યાન
દરક્ષામાં બેઠેલ ત્રણ અજાણી વ્યક્તિઓએ દરક્ષા િાલકની મદદગારીથી અપાણ શાહની નજર ચુકવી લેપટોપ
બેગમાંથી રોકડ રૂપપયા ૧,૩૨,૦૦૦/- િોરી કરી લીધી હિી. આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી જે.એમ.પરમાર
િલાવે છે .

ચાંદખેડાઃ અબભષેકભાઇ રે વાલાલ પરમાર (ઉ.વ.૪૩) (રહે. શરણ સ્ટેટસ મોટેરા) એ િા.૨૭/૦૬/૧૯ નારોજ
િાંદખેડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૧૯/૦૬/૧૯ બપોરના ૩/૩૦ વાગ્યાના સુમારે
મોટેરા ખાિે ફોરડી સ્કેવર મોલમા આવેલ એસ.બી.આઇ બેંકના એ.ટી.એમ સામે પાકા કરે લ પોિાની કારમાંથી
રોકડ રૂપપયા ૨,૦૦,૦૦૦/- િથા સજીકલ લ ૂપ્સ(દૂ રબીનવાળા િશમા), વન પલ્સ થ્રી-ટી કંપનીનો મોબાઇલ
ફોન અને જરૂરી કાગળો સાથેની લેપટોપ બેગ અજાણી વ્યક્તિ િોરી કરી લઈ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી પી.એસ.િૌધરી િલાવે છે .
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મવજ ર્રં ટ લાગતા મતૃ ્ઃુ -

સિાચાર યાદી નં.૧૦૯૪/૧૯

નરોડાઃ પવશ્રમભાઇ વેલાભાઇ રોિ (ઉ.વ.૪૦) (રહે. ગોકુલધામ સોસાયટી કઠવાડા રોડ નરોડા)
િા.૨૬/૬/૧૯ સાજના ૭/૩૦ વાગ્યાના સુમારે પોિાના ઘરે પાણીની પવજ મોટર િાલુ કરવા જિા પવજ
કરં ટ લાગિા નરોડા સેલ્બી હોસ્પીટલ લઈ જિા ફરજ પરના ડૉ.શ્રીએ મ ૃિ જાહેર કયાા હિા. આ અંગે નરોડા
પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ હે.કો.શ્રી યોગેશ નારણભાઈ િલાવે છે .

આતિહતયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૦૯૫/૧૯

શાહપરુ ઃ રમણભાઇ ધેલાભાઇ પરમાર (ઉ.વ.૪૦) (રહે. ગરનાળાના છાપરાં શંકરભુવન શાહપુર) એ અગમ્ય
કારણસર િા.૨૭/૬/૧૯ નારોજ પોિાના ઘરે પંખાના હક
ુ માં સાડી બાંધી ગળે ફાસો ખાઇ આત્મહત્યા કરી હિી.
આ અંગે શાહપુર પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી એસ.આર.બલાિ િલાવે છે .

સરદારનગરઃ હરીશકુમાર દોલિરામ રામિંદાણી (ઉ.વ.૫૧) (રહે. કણાાવિી બંગ્લોઝ પ્રેમ પ્રકાશ આશ્રમ
પાછળ નાના િીલોડા) એ અગમ્ય કારણસર િા.૨૬/૬/૧૯ નારોજ પોિાના ઘરે ગળે ફાસો ખાઇ આત્મહત્યા
કરી હિી. આ અંગે સરદારનગર પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી જે.જી.પધલ્લોન
િલાવે છે .

ખોખરાઃ મહેશભાઇ સોનેલાલ મદોદીયા (ઉ.વ.૩૨) (રહે. શનાશેઠની િાલી હાટકેશ્વર સકા લ ખોખરા) એ અગમ્ય
કારણસર િા.૨૭/૬/૧૯ કલાક ૬/૩૦ વાગ્યા પહેલા પોિાના ઘરે ગળે ફાસો ખાઇ આત્મહત્યા કરી હિી. આ
અંગે ખોખરા પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી બી.કે.વાઘેલા િલાવે છે .

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