જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા૦૫/૦૮/૨૦૧૯ સોિવાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૩૧૭/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૫૪ કેસ કરી, ૫૦ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૬૦ લીટર દે શી
દારૂ, ૯૯ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૫૫ તવાટટ ર ઈંગ્લીશ દારૂ, ૬ બબયર ટીન, ૧ મોટર સાયકલ અને ૧ સ્કૂટર
કબજે કર્યટ હતય. િેમજ જયગાર ધારા હેઠળ ૧૦ કેસ કરી, ૬૦ વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૧,૩૪,૨૭૦/અને જયગારના સાધનો કબજે કયાટ હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૩૧૮/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મયજબ કયલ
૬૩ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી.૯૩ મયજબ ૬ વ્યક્તિઓની અને પાસા હેઠળ ૨ વ્યક્તિઓની
અટકાયિ કરી હિી.

મવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડીની ફરીયાદઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૩૧૯/૧૯

પાલડીઃ ડૉ.સયરેશભાઈ જયંિીલાલ પરીખ (ઉ.વ.૭૦)(રહે.ત્રાવણકોર હાઉસ પરાગ સોસાયટી સામે નવા
પવકાસગૃહ પાલડી) એ િા.૦૪/૦૮/૧૯ ના રોજ પાલડી પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે માહે
જયન/૨૦૧૯ થી આજદીન સયધીના સમયગાળા દરમ્યાન આરોપી (૧) અભીષેક નાયર (૨) આર.એમ.તયલાની
(૩) રામચંન્દ્ર બીસ્ટ િથા (૪) બેક એકાઉન્દ્ટ નંબરના અન્દ્ય ધારકોએ ભેગા મળી ડૉ.સયરેશભાઇના પયત્ર િથા
પયત્રવધયની એચ.ડી.એફ.સી.લાઈફ ઈન્દ્સ્યોરન્દ્સની પોલીસીના ભરે લ નાણા રીફંડ આપવાનય જણાવી, પવશ્વાસમાં
લઈ પ્રીમીયમના નાણા પરિ આપવાના બહાને અલગ-અલગ ચાર્જ પેટે કયલ રૂપપયા ૪૨,૨૩,૯૧૭/- અલગઅલગ બેંકના ખાિામા ભરાવી પોલીસીના નાણા પરિ નહી આપી પવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી કરી છે . આ
ગયનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી બી.એસ.રબારી ચલાવે છે .

ઘરફોડઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૩૨૦/૧૯

ચાંદખેડાઃ યશવંિભાઇ પવનોદભાઇ ગાંધી (રહે.પશવશક્તિનગર ગયજરાિ હાઉસીંગ બોડટ ચાંદખેડા) એ ચાંદખેડા
પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૦૩/૦૮/૧૯ રાિના ૯/૩૦ થી િા.૦૪/૦૮/૧૯ કલાક
૧૦/૪૫ વાગ્યા દરમ્યાન આઇ.ઓ.સી.રોડ પ્લાઝા કોમ્પલેક્ષમાં આવેલ દયકાન નંબર બી/૧૧૬ “ગાંધી
કોમ્ર્યપનકેશન એન્દ્ડ કન્દ્સલટન્દ્સી” નામની દયકાનના શટરના નકયચા િોડી અજાણી વ્યક્તિ દયકાનમાં પ્રવેશ કરી
ડ્રોવરમાંથી રોકડ રૂપપયા ૩૮,૮૦૦/- ચોરી કરી લઇ ગઇ છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી જી.વી.ચૌધરી
ચલાવે છે .
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કૃષ્ણનગરઃ શૈલેષ રઘયવીરપસિંહ કયશવાહ (રહે.પવજય એપાટટ મેન્દ્ટ અક્ષર સ્કયલની બાજયમા કૃષ્ણનગર) એ
કૃષ્ણનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૦૩/૦૮/૧૯ રાિના ૧૧/૦૦ થી િા.૦૪/૦૮/૧૯
કલાક ૭/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના ઘરમાં અજાણી વ્યક્તિ પ્રવેશ કરી પસટમાંથી રૂપપયા ૧૨,૫૦૦/- લખેલ
ચેક અને રોકડ રૂપપયા ૧૮,૦૦૦/- િેમજ એકટીવાની ચાવી લઇ, ઘરની બહાર પાકટ કરે લ એકટીવા નંબર
જીજે.૦૧.એનર્ય ૪૫૫૭ ચોરી કરી લઈ ગઇ છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી વી.એમ.ગોહીલ ચલાવે છે .

ચોરી :-

સિાચાર યાદી નં.૧૩૨૧/૧૯

એલીસબ્રીજઃ મ ૃનાલ દીલીપ (રહે. જોયાલયક્કાસ શો રૂમની ઉપર પંચવટી એલીસબ્રીજ) એ એલીસબ્રીજ
પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૦૩/૦૮/૧૯ બપોરના ૧૨/૩૦ વાગ્યાના સયમારે પંચવટી
ચાર રસ્િા ખાિે આવેલ “જોયાલયક્કાસ” નામના જવેલસટના શો રૂમમાં ખરીદી કરવા આવેલ (૩૫ થી ૪૦
વષટના આશરાની) એક અજાણી સ્ત્રી દાગીના જોિા-જોિા કાઉન્દ્ટર પર રહેલ નજર ચયકવી સોનાની બંગડી
નંગ-૨ કકમિ રૂપપયા ૧,૫૭,૭૦૨/- ચોરી કરી લઇ ગઇ છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી આર.બી.પવહોલ
ચલાવે છે .

ુ ખેચી તોડી લઇ ગયા :સોનાન ુ િંગળસત્ર

સિાચાર યાદી નં.૧૩૨૨/૧૯

ચાંદખેડાઃ શ્વેિાબહેન વા/ઓ રાહલ
ય ભાઇ પાટીલ (ઉ.વ.૩૨)(રહે.સવોદય બલી સોસાયટી સી.એચ.એસ
મહાત્મા ફુલે રોડ ડોંબાવલી વેસ્ટ મયબ
ં ઇ) િા.૦૪/૦૮/૧૯ બપોરના ૩/૫૦ વાગ્યાના સયમારે ચાંદખેડા મોટેરા
પનલકંઠ એવન્દ્ર્યની બાજયમા આવેલ હની-બી સ્કયલ પાસે નરનારાયણ પાટી પ્લોટ સામેથી પસાર થઇ રહ્યા
હિા ત્યારે એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે પયરૂષ શ્વેિાબહેનના ગળામાંથી સોનાનય ં મંગળસયત્ર પેડલ સાથે
કકમિ રૂપપયા ૫૫,૦૦૦/- ખેચી િોડી લઇ નાસી ગયા હિા. આ અંગેની ફરીયાદ શ્વેિાબહેન પાટીલે ચાંદખેડા
પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી પી.એસ.ચૌધરી ચલાવે છે .

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