જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા૦૧/૦૮/૨૦૧૯ ગરૂુ વાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૨૯૨/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૨૦ કેસ કરી, ૨૯ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૨૨ લીટર દે શી
દારૂ અને ૧ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ કબજે કયો હિો. િેમજ જુગાર ધારા હેઠળ ૧ કેસ કરી, ૮ વ્યક્તિઓને ઝડપી
રોકડ રૂપપયા ૧૯,૪૦૦/- અને જુગારના સાધનો કબજે કયાા હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૨૯૩/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૦૪ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પાસા હેઠળ ૪ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી.

મવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :ુ ઃ રાજેશભાઇ
વસ્ત્રાપર

સિાચાર યાદી નં.૧૨૯૪/૧૯

ુ ગર સોસાયટી હરે કૃષ્ણા ટાવર પાસે જુના વાડજ) એ
રામચંદ સવલાની (રહે.પસિંધન

િા.૩૧/૦૭/૧૯ નારોજ વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૦૪/૦૮/૨૦૧૯ થી
ુ રી- ૨૦૧૯ સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન રાજેશભાઈ સવલાનીએ બોડકદે વ ગ્રાન્ડ ભગવિી સામે,
ફેબ્રઆ
ઓપ્ટીમાઇઝ એલીગન્સ નામની સ્કીમમાં બે ફ્લેટ કકમિ રૂપપયા ૬૩,૦૦,૦૦૦/- ચેક િથા રોકડ રૂપપયા ભરી
બુક કરાવ્યા હિા. જે ફ્લેટ આરોપી (૧) પવષ્ણુભાઇ નાગજીભાઇ રબારી (રહે. સવોદય પવભાગ-૨ સોલા રોડ
ઘાટલોકડયા) (૨) કહિેશ જોઇિારામ પટેલ (રહે.પાયલપાકા સોસાયટી સ્ટાર બાજાર પાસે સેટેલાઇટ) (૩)
રાકેશભાઇ દીપકભાઇ દવે (રહે. સુવાસ રે સીડેન્સી ગંગોત્રી સકા લ પાસે પનકોલ) (૪) મૌલલકભાઇ જયંિીભાઇ
પટેલ (રહે. કેિન સોસાયટી ભાગ્યોદય સોસાયટી પાસે નરોડા) (૫) કેસરપસિંહ જોહરપસિંહ ચૌહાણ (રહે.
ઇસ્કોનવીલા સરદારનગર એરપોટા રોડ હાંસોલ) (૬) રે ખાબહેન સ્નેહલકુમાર રાયકા (રહે.આયામાન બંગ્લોઝ
ુ વન પાછળ થલિેજ) (૭) કીરીટકુમાર ભુદરભાઇ પટેલ (રહે. એન-૫૨ કૃણાલ સોસાયટી મહેસાણા)
પસિંધભ
(૮) જયંપિભાઇ નાગજીભાઇ દે સાઇ (રહે. સાંગરીલા બંગ્લોઝ-૧ હેબિપુર રોડ થલિેજ) (૯) રીિેશભાઇ ઉફે
રમેશભાઇ સ/ઓ નાગજીભાઇ દે સાઇ (રહે. સેફાયર ફલેટ ઝાયડસ પાછળ થલિેજ) અને (૧૦) કદનેશભાઇ
નાગજીભાઇ દે સાઇ (રહે. સવોદય પવભાગ-૨ ઘાટલોડીયા) એ ભેગા મળી અન્યને વેચી છે િરપપિંડી અને
પવશ્વાસઘાિ કયો છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી એમ.એમ.જાડેજા ચલાવે છે .
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ુ ઃ જયપ્રકાશ સ/ઓ મુરલીધર કોરવાની (રહે. શક્તિ એંતલેવ જજીસ બંગ્લોઝ પાસે બોડકદે વ વસ્ત્રાપુર)
વસ્ત્રાપર
એ િા.૩૧/૦૭/૧૯ નારોજ વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૦૪/૦૮/૨૦૧૯ થી
ુ રી- ૨૦૧૯ સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન રાજેશભાઈ સવલાનીએ બોડકદે વ ગ્રાન્ડ ભગવિી સામે,
ફેબ્રઆ
ઓપ્ટીમાઇઝ એલીગન્સ નામની સ્કીમમાં ત્રણ ફ્લેટ કકમિ રૂપપયા ૨,૧૪,૫૦,૦૦૦/- ચેક િથા રોકડ રૂપપયા
ભરી બુક કરાવ્યા હિા. જે ફ્લેટ આરોપી (૧) પવષ્ણુભાઇ નાગજીભાઇ રબારી (રહે. સવોદય પવભાગ-૨ સોલા
રોડ ઘાટલોકડયા) (૨) કહિેશ જોઇિારામ પટેલ (રહે.પાયલપાકા સોસાયટી સ્ટાર બાજાર પાસે સેટેલાઇટ) (૩)
રાકેશભાઇ દીપકભાઇ દવે (રહે.સુવાસ રે સીડેન્સી ગંગોત્રી સકા લ પાસે પનકોલ) (૪) મૌલલકભાઇ જયંિીભાઇ
પટેલ (રહે. કેિન સોસાયટી ભાગ્યોદય સોસાયટી પાસે નરોડા) (૫) કેસરપસિંહ જોહરપસિંહ ચૌહાણ (રહે.
ઇસ્કોનવીલા સરદારનગર એરપોટા રોડ હાંસોલ) (૬) લવ રાકેશકુમાર પટેલ (રહે. સીલીકોન હોસેજે
કલાપીનગર સોસાયટી પાછળ રાધનપુર રોડ મહેસાણા) (૭) પન્નાબહેન રાકેશભાઇ રાવ (રહે. આસોપાલવ
બંગ્લોઝ પવશ્વભારિી સ્કુલ પાસે થલિેજ) (૮) કહરાબહેન ઘનશ્યામભાઇ બારોટ (રહે. મહેસાણા) (૯)
પમનેશકુમાર રમણલાલ પટેલ (રહે. પંચવટી સોસાયટી ડેરી સામે મહેસાણા) (૧૦) જયંપિભાઇ નાગજીભાઇ
દે સાઇ (રહે. સાંગરીલા બંગ્લોઝ-૧ હેબિપુર રોડ થલિેજ) (૧૧) રીિેશભાઇ ઉફે રમેશભાઇ સ/ઓ
નાગજીભાઇ દે સાઇ (રહે.સેફાયર ફલેટ ઝાયડસ પાછળ થલિેજ) એ ભેગા મળી અન્યને વેચી છે િરપપિંડી અને
પવશ્વાસઘાિ કયો છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી એમ.એમ.જાડેજા ચલાવે છે .

ઘરફોડ ચોરીઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૨૯૫/૧૯

મનર્ોલઃ પવમલભાઇ રાજેન્રકુમાર શાહ (રહે.કિશ ગોલ્ડ વી.આઈ.પી.સ્કુલ સામે ન્યુ ઈન્ન્ડયા કોલોની પનકોલ)
એ પનકોલ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૨૮/૦૭/૧૯ રાિના ૧૦/૩૦ થી િા.૨૯/૦૭/૧૯
સવારના ૬/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન પનકોલ કઠવાડા જીઆઈડીસી ઝવેરી એસ્ટેટ શેડ નંબર-બી/૨૮, ખાિે
આવેલ “ચેિન્ય સ્ટેનલ
ે ેશ સ્ટીલ પ્રા.લી.” નામની પોિાની કંપનીમાં અજાણી વ્યક્તિ પ્રવેશ કરી, મોબાઈલ
ફોન નંગ-૬ કકમિ રૂપપયા ૨૧,૦૦૦/- અને રોકડ રૂપપયા ૨૫,૦૦૦/- મળી કુલ રૂપપયા ૪૬,૦૦૦/- મિાની
ચોરી કરી લઈ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી આર.આઇ.મનસુરી ચલાવે છે .

ચોરીઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૨૯૬/૧૯

શહેરર્ોટડાઃ ઓમપ્રકાશ ચન્રલબહારી પત્રપાઠી (રહે, કિષ્ણા ચાલી ફાયર લિગેડ સામે પવજ્યપમલની બાજુમાં
નરોડા રોડ) એ િા.૩૧/૦૭/૧૯ નારોજ શહેરકોટડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે
િા.૨૭/૦૭/૧૯ સવારના ૧૦/૦૦ થી ૧૧/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન શેડ નંબર ૪૩ અનાર એસ્ટેટ ફ્રુટ માકે ટ
પાસે આવેલ પ્રેમજ્યોિ કંપની ખાિેથી રોકડ રૂપપયા ૮૫,૦૦૦/- અજાણી વ્યક્તિ ચોરી કરી લઇ ગઇ છે . આ
ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એ.ડી.ચાવડા ચલાવે છે .
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આત્િહત્યા :-

સિાચાર યાદી નં.૧૨૯૭/૧૯

િેઘાણીનગરઃ આરિીબહેન નરે ન્રભાઇ પનીહાર (ઉ.વ.૨૫)(રહે.બીજે રો હાઉસ લીમડા બસ સ્ટેન્ડ પાસે ભાગાવ
રોડ મેધાણીનગર) એ અગમ્ય કારણસર િા.૩૦/૦૭/૧૯ સવારના ૯/૩૦ વાગ્યાના સુમારે પોિાના ઘરે
એસીડ પી લેિા સારવાર માટે િેમને સીવીલ હોસ્પીટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હિા. જ્યાં સારવાર
દરમ્યાન સાજના ૫/૪૫ વાગે િેમનુ ં મ ૃત્યુ પનપજ્યુ હતુ. આ અંગે મેઘાણીનગર પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી
આ અંગેની િપાસ મ.સ.ઇ.શ્રી નરે ન્રપસહ દલપિપસહ ચલાવે છે .
ર્ાગડાપીઠઃ કદપકભાઇ મુળજીભાઇ ખંડવી (ઉ.વ.૨૦)(રહે.એકિાનગરની ચાલી મજુરગામ ત્રણ રસ્િા
ગીિામંકદર રોડ) એ અગમ્ય કારણસર િા.૩૧/૦૭/૧૯ કલાક ૧૨/૩૦ વાગ્યા પહેલા પોિાના ઘરે ગળે ફાસો
ખાઇ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે કાગડાપીઠ પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ મ.સ.ઇ.શ્રી
ગોરધનપસિંહ ચલાવે છે .

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