જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
ુ વાર
તા.૨૮/૦૮/૨૦૧૯ બધ
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૪૪૬/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૩૯ કેસ કરી, ૨૭ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૩૦૩ લીટર દે શી
દારૂ, ૧૫ બોટલ ઇગ્લીશ દારૂ, ૧૦ બબયર ટીન, અને ૧ રરક્ષા કબજે કરી હિી. િેમજ જુગાર ધારા હેઠળ ૧
કેસ કરી, ૫ વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૧૦,૩૬૦/- અને જુગારના સાધનો કબજે કયાા હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૪૪૭/૧૯

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

છે તરપીંડીની ફરીયાદઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૪૪૮/૧૯

નવરં ગપરુ ાઃ આકાશ ગાયત્રીભાઇ દવે (ઉ.વ.૪૭) (રહે. રપિલાલ પાકા દપાણ છ રસ્િા નવરં ગપુરા) એ
િા.૨૭/૦૮/૧૯ નારોજ નવરં ગપુરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે માહે નવેમ્બર/૨૦૧૮ માં
આકાશ દવે િથા િેમના બીજા પમત્રોના પરીવારના કૂલ ૧૪ સભ્યો સાથે રદવાળી વેકેશનમાં માલદીવ ખાિે
ફરવા જવાનુ ં હોય નવરં ગપુરા મીઠાખળી રિષ્ણા સેન્ટર ખાિે આરોપી (૧) શક્તિ પસહ વાધેલા (રહે. હારમની
આઇકોન બાગબાન પાટી પ્લોટ ઝાયડસ હોસ્પીટલ રોડ) અને (૨) અપમિ કે.પટેલ (રહે. રામજી મંદીર પાસે
વાસણા ગામ) ટુર અને પેકેજનુ કામ કરિા હોય િેમનો સંપકા કરિા િેઓએ લોભામણી લાલચ આપી આકાશ
દવેને પવશ્વાસમાં લઈ થોડા રદવસ પછી મોબાઇલ ફોન ઉપર માલદીપના એક વ્યક્તિના રૂપપયા ૧,૦૧,૦૦૦/નક્કી કરી કૂલ ૧૪ માણસોના કુલ રૂપપયા ૧૪,૧૪,૦૦૦/- નક્કી કરી તલાઇટની રટરકટ િથા હોટલ બુકીંગ
માટે પચાસ ટકા રકમ આપવાનુ ં નક્કી કરી ફલાઇટ અને હોટલ બુરકિંગના કુલ રૂપપયા ૭,૦૦,૦૦૦/- મેળવી
લઈ િારીખ નજીક આવિા આકાશ દવેએ ફ્લાઇટની ટીકીટ િથા હોટલ બુકીંગની રીસીપ્ટ માંગિા સંિોષ
કારક જવાબ નહી આપિા પેમેન્ટ પરિ માંગિા અમારી ઓફીસ આવી પેમેન્ટ લઈ લેજો િેમ કહેિા આજદીન
સુધી પેમન્ે ટ પરિ નહી આપી ઓફીસ બંધ કરી નાસી જઈ પવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી કરી હિી. આ ગુનાની
િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી એસ.એચ.મીસ્ત્રી ચલાવે છે .

ઘરફોડઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૪૪૯/૧૯

વાડજઃ સંજયભાઈ હરીભાઈ શાહ (રહે.ઉપમયાપાકા સોસાયટી અખબારનગર પાસે નવા વાડજ) એ વાડજ
પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૨૬/૦૮/૧૯ રાિના ૧૧/૧૫ થી િા.૨૭/૦૮/૧૯ કલાક
૬/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના મકાનના પાછળના ભાગે લોખંડની જાળી ખોલી, અજાણી વ્યક્તિ ઘરમાં
પ્રવેશ કરી, પિજોરીમાંથી સોનાના દાગીના રકમિ રૂપપયા ૧,૬૫,૦૦૦/-, ચાંદીના દાગીના રકિંમિ રૂપપયા
૫,૦૦૦/- મળી કુલ રૂપપયા ૧,૭૦,૦૦૦/- મિાની ચોરી કરી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
જી.એન.સુથાર ચલાવે છે .
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રાિોલઃ જોહન પંકીરાજ વનીયાર (રહે.શ્રીનંદ બંગ્લોઝ ન્યુ મણીનગર રામોલ) એ રામોલ પોલીસ સ્ટેશન
ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૨૬/૦૮/૧૯ સવારના ૧૧/૩૦ થી સાજના ૬/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના
મકાનમાં અજાણી વ્યક્તિ પ્રવેશ કરી, ઘરમાંથી સોનાની ચેઈન નંગ-૩ રકમિ રૂપપયા ૧,૩૦,૦૦૦/-, સોનાની
બંગડી નંગ-૧ રકમિ રૂપપયા ૨૦,૦૦૦/-, સોનાની પવટી નંગ-૨ રકમિ રૂપપયા ૨૦,૦૦૦/-, સોનાની બુટી
એક જોડી રકમિ રૂપપયા ૧૦,૦૦૦/- અને રોકડ રૂપપયા ૯૦૦૦/- મળી કુલ રૂપપયા ૧,૮૯,૦૦૦/- મિાની
ચોરી કરી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી વી.બી.વાઘેલા ચલાવે છે .

ચોરી :-

સિાચાર યાદી નં.૧૪૫૦/૧૯

નવરં ગપરુ ાઃ અભયકુમાર બદ્રીનારાયણ લાલ (ઉ.વ.૬૨) (રહે, પીબલ બે ન્યુ સી.જી.રોડ સામે ચાંદખેડા) એ
િા.૨૬/૦૮/૧૯ સાજના ૭/૧૫ વાગ્યાના સુમારે સેવીયર હોસ્પીટલ સામે જોસલર હાઇડ્રો કાબાન ઇન્ડીયા
પ્રા.લી. ઓફીસ સામે પાકા કરે લ કારનો દરવાજો ખોલી અજાણ્યો પુરૂષ નજર ચુકવી કારમાંથી લેપટોપ નંગ૨ અને પેન ડ્રાઈવ મળી રકમિ રૂપપયા ૪૭,૦૦૦/- ચોરી કરી લઈ ગયા છે . આ અંગેની ફરીયાદ અભયકુમાર
લાલ એ નવરં ગપુરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી એસ.એચ.મીસ્ત્રી
ચલાવે છે .

લટ
ં ુ ની ફરીયાદઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૪૫૧/૧૯

વસ્ત્રાપરુ ઃ હપષિિ વીરે ન્દ્ર ખમેશરા (ઉ.વ.૨૭) (રહે. માલવ એપાટા મેન્ટ રહમ્મિલાલ પાકા બી.આર.ટી.એસ સામે
વસ્ત્રાપુર) િા.૨૬/૦૮/૧૯ સાજના ૭/૪૫ વાગ્યાના સુમારે પોિાના રહેણાંક ખાિે હિા ત્યારે અજાણ્યા ત્રણ
પુરૂષોએ હપષિિ ખમશેરાના ઘરનો દરવાજો ખખડાવી ઘરમાં પ્રવેશ કરી ઘડીયાળ રકમિ રૂપપયા ૧૦૦૦/,પાવર બેન્ક રકમિ રૂપપયા ૫૦૦/- અને રોકડ રૂપપયા ૨૦૦૦/- િેમજ પસા લુટં કરી લઈ નાસી ગયા હિા.
ત્યારબાદ પસામાં એ.ટી.એમ.કાડા હતુ, જે એ.ટી.એમ.કાડા વડે અલગ-અલગ એ.ટી.એમ.માંથી કુલ રૂપપયા
૫૦,૦૦૦/- ઉપાડી લીધા હિા. આ અંગેની ફરીયાદ હપષિિ ખમશેરાએ વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી
છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી જે.જે.રાણા ચલાવે છે .

સોનાનો દોરો ખેચી તોડી લઈ ગયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૪૫૨/૧૯

નરોડાઃ (૧) સ્મીિાબહેન વા/ઓ ડીંકલકુમાર પટેલ (ઉ.વ.૩૪) (રહે. પંચકુટીર રે સીડન્સી સાગર ટેનામેન્ટ
સામે એસ.બી.આઇ.બેન્ક પાછળ કૃષ્ણનગર) િા.૨૭/૦૮/૧૯ રાિના ૮/૧૫ વાગ્યાના સુમારે નરોડા
વ્યાસવાડી કેનાલથી હરીદશાન ચાર રસ્િા િરફ જિા શપનદે વના મંદીરની સામેથી એતટીવા ચલાવી પસાર
થઈ રહ્યા હિા ત્યારે રોંગ સાઇડમા લાલ રં ગની પલ્સર મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ પુરૂષ સ્મીિાબહેનના
ગળામાંથી સોનાનો દોરો પેડલ સાથે રકમિ રૂપપયા ૪૦,૦૦૦/- ખેચી િોડી લઈ નાસી ગયો હિો. આ અંગેની
ફરીયાદ સ્મીિાબહેન પટેલે નરોડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી ડી.કે.મોરી
ચલાવે છે .
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નરોડાઃ (૨) રૂચીબહેન વા/ઓ અમીિકુમાર જૈન (ઉ.વ.૨૭) (રહે. િક્ષશીલા રે સીડન્સી સ્મશાન ચાર રસ્િા
પાસે દહેગામ રોડ નરોડા) િા.૨૭/૦૮/૧૯ રાિના ૮/૩૦ વાગ્યાના સુમારે નરોડા સ્મશાન પાસે િક્ષશીલા
ફ્લેટના ગેટ સામેથી ચાલિા પસાર થઈ રહ્યા હિા ત્યારે રોંગ સાઇડમા કાલા રં ગની પલ્સર મોટર સાયકલ
ઉપર આવેલ પુરૂષ રૂચીબહેનના ગળામાંથી સોનાનો દોરો રકમિ રૂપપયા ૨૦,૦૦૦/- ખેચી િોડી લઈ નાસી
ગયો હિો. આ અંગેની ફરીયાદ રૂચીબહેન જૈને નરોડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ
પો.સ.ઈ.શ્રી ડી.કે.મોરી ચલાવે છે .

આત્િહત્યાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૪૫૩/૧૯

નરોડાઃ પુષ્પાબહેન ડો/ઓ બાબુભાઇ રાઠોડ (ઉ.વ.૩૭)(રહે. ગામ-વદરાળ િા-પ્રાંપિજ જી-સાબરકાંઠા) એ
િા.૨૭/૦૮/૧૯ બપોરના ૨/૪૦ વાગ્યા પહેલા નરોડા સ્વપમનારાયણ મંરદરની બાજુમા શ્રીજી બંગલોઝ
સામે દે વરાજ રે પસડેન્સી ખાિે પંખાના હક
ુ માં સાડી બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે
નરોડા પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ મ.સ.ઈ.શ્રી જયેન્દ્રપસિંહ રુપપસિંહ ચલાવે છે .

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

3

