જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
ુ વાર
તા.૨૬/૦૪/૨૦૧૯ શક્ર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૭૨૨/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૪૨ કેસ કરી, ૨૭ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૨૦૬ લીટર દે શી
દારૂ, ૮૪ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ અને ૦૧ રીક્ષા કબજે કરી હિી. િેમજ જુગાર ધારા હેઠળ ૦૪ કેસ કરી ૧૦
વ્યક્તિઓની અટક કરી રોકડ રૂપપયા ૪૮૭૦/- અને જુગારના સાધનો કબજે કયાા હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૭૨૩/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ
કુલ ૬૨ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. સ

મવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :સોલા હાઇર્ોટક

સિાચાર યાદી નં.૭૨૪/૧૯

: પિક્રમભાઇ ભિાનભાઇ ભરિાડ(રહે.ભિાન કોમ્પ્લેક્ષ-૨ ચાણક્યપુરી સોલા)એ

િા.૨૪/૪/૧૯ નારોજ સોલા હાઇકોટા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાિી છે કે િા.૨૨/૧/૨૦૦૮ થી
આજદદન સુધીના સમયગાળા દરમ્પયાન ગોિા ગોકુલ હોટેલ ખાિે આરોપી (૧) પોપટભાઇ નગાભાઇ ભરિાડ
(૨) સુરેશભાઇ પોપટભાઇ ભરિાડ (૩) પિજયભાઇ પોપટભાઇ ભરિાડ (ત્રણેય રહે. એ.એમ.સી માકે ટની
બાજુમાં મુ.િારાપુર િા.જી.આણંદ) અને (૪) નેગાભાઇ પિઠ્ઠલભાઇ ભરિાડ (રહે.ગાયત્રીનગર લાલબાગની
બાજુમાં ખંભાિ િા.જી આણંદ) નાઓએ ભેગામળી પિક્રમભાઇ પાસેથી રૂપપયા ૩૦,૦૦,૦૦૦/- ની ડાંગર
ખરીદી િેના પેટે કોઇ રૂપીયા નહી ચ ૂકિી પિક્રમભાઇ સાથે પિશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી કરી છે . આ ગુનાની
િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી જે.ડી.પટેલ ચલાિે છે .

આનંદનગર : ભુપેન્દ્રભાઇ બંસીલાલ કાપડીયા (ઉ.િ.૭૫)(રહે.પ્રેરણા પિરાજટાિર પિ-૧ પ્રેરણાિીથા જૈન
દે રાસર પાસે સેટેલાઇટ) એ િા.૨૫/૪/૧૯ નારોજ આનંદનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાિી છે કે
િા.૧૭/૦૨/૧૯ થી િા.૧૨/૦૩/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૦/૩૦ િાગ્યા દરમ્પયાન આરોપી દદપક અશોકભાઇ
રાઠોડ (રહે.આપશિાાદ ડ્રીમ્પસ િસ્ત્રાલ રોડ િસ્ત્રાલ) એ ભુપન્દ્ે રભાઇ પાસેથી કાપડોનો કુલ રૂપપયા ૬,૯૦,૬૧૪/મિાનો જથ્થાબંધ માલ લઇ િે પેટે કોઇ નાણા નહી ચ ૂકિી િેમજ િથા દરચા એક્ષપોટા કંપનીના રાજેશ
રામપશરોમણી શુકલા (ઓફીસ-નગીનદાસ ચેમ્પબસા ગુજરાિ પિધાપીઠ પાસે આશ્રમરોડ) નાઓએ પણ
ભુપેન્દ્રભાઇ પાસેથી અલગ-અલગ િારીખે કાપડનો જથ્થાબંધ માલ કુલ દકિંમિ રૂપપયા ૨૮,૧૧,૬૩૯/મિાનો મેળિી લઇ િે પેટે કોઇ નાણા નહી ચ ૂકિી ભુપેન્દ્રભાઇ સાથે છે િરપીંડી અને પિશ્વાસઘાિ કયો છે . આ
ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી િી.આર.ચૌહાણ ચલાિે છે .
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શાહપરુ : દરિાલીબહેન િા/ઓ રાહલ
ુ કોન્દ્રાકટર (ઉ.િ.૨૯)(રહે.અિનીકા પાકા સોસાયટી, ભીલિાસ ની
બાજુમા, શાહપુર) એ િા.૨૫/૪/૧૯ નારોજ શાહપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાિી છે કે
િા.૧૪/૦૧/૧૯ થી િા.૨૬/૦૩/૨૦૧૯ સુધીના સમયગાળા દરમ્પયાન દરિાલીબહેન ના પપિ રાહલ
ુ
મુકેશભાઈ કોંરાકટર એ યુકો બેંક ખાનપુર શાહપુર ખાિે દરિાલીબહેનના ખાિામાંથી િેમની જાણ બહાર કુલ
રૂપપયા ૧,૪૯,૧૬૮/- ઉપાડી લઇ, દરિાલીબહેન સાથે પિશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી કરી છે . આ ગુનાની
િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એસ.આર.બલાિ ચલાિે છે .

ઘરફોડ :-

સિાચાર યાદી નં.૭૨૫/૧૯

સાબરિતી : પનિેષકુમાર ફુલચંદભાઇ પરીખ (ઉ.િ.૨૮)(રહે.પનમાલકલા એપાટા મેંટ સંગાથ બસ સ્ટેંડ પાસે
મોટેરા સ્ટેડીયમ રોડ ચાંડખેડા) એ િા.૨૫/૪/૧૯ નારોજ ચાંદખેડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાિી
છે કે િા.૨૨/૦૪/૨૦૧૯ રાિના ૯/૦૦ થી િા.૨૩/૦૪/૨૦૧૯ ના કલાક ૮/૦૦ િાગ્યા દરમ્પયાન
સાબરમિી બસ સ્ટેન્દ્ડ પાસે પેરોલ પંપની બાજુમા ટોલનાકા પાસે “ભૈરિ ઓટો મોબાઇલ” નામની
પનિેષકુમારની દુકાનની છિ નુ ં પિરૂ ખોલી, અજાણી વ્યક્તિ દુકાનમાં પ્રિેશ કરી, મોટર સાયકલના ટાયરો,
ચેન-ચક્કર, પીસ્ટન બેટરી ના કુલ છ બોતસ િથા ડોક્યુમેંટ સાથેન ુ ં પસા મળી કુલ રૂપપયા ૯૩,૨૦૦/- મિાની
ચોરી કરી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એ.જે.દે સાઇ ચલાિે છે .

ુ ેલ બેગ ખેચી લઈ ગયાઃરોર્ડ મર્

સિાચાર યાદી નં.૭૨૬/૧૯

િેઘાણીનગર : મોહનભાઇ પરસરામ દાદલાની (ઉ.િ.૬૩)(રહે.ભાગ્યોદય સોસાયટી સુખરામદાસ દરબારની
પાછળ ભાગાિ રોડ મેઘાણીનગર) િા.૨૫/૦૪/૧૯ રાિના ૯/૦૦ િાગ્યાના સુમારે ભાગાિ રોડ મહાદે િ
ફ્લેટ ની ગલી સ્િામીદયાનંદ પાકા પાસે રોડ ઉપરથી પોિાની મોટર સાયકલ ચલાિી પસાર થઇ રહ્યા હિા
દરમ્પયાન બે પુરૂષ (૨૦ થી ૨૫ િષાના આશરાના) એ ભેગામળી મોહનભાઇની મોટર સાયકલના હક
ુ માં
ભરાિેલ કાપડની થેલી કે જેમા રોકડ રૂપપયા ૨,૩૦,૦૦૦/- િથા ગ્રાહકોના જુદી-જુદી બેંકોના કોરા ચેક મુકેલ
હિા. િે થેલી ખેંચી લઇ નાસી ગયા હિા. આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એ.એ.મકરાણી ચલાિે છે .

ચોરી :-

સિાચાર યાદી નં.૭૨૭/૧૯

પાલડી : શંકરલાલ હરગોપિન્દ્દભાઇ ઠકાર (ઉ.િ.૭૫)(રહે. જુનાિાસ બાપા દયાળુનગર માધાપર િા.ભુજ
જી.કચ્છ) એ પાલડી પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાિી છે કે િા.૨૫/૦૪/૨૦૧૯ બપોરના ૧૨/૪૫ થી
૧/૦૦ િાગ્યા દરમ્પયાન પાલડી ચાર રસ્િા ગુજરાિ રાિેલ્સની ઓફીસ થી સુપિધા ચાર રસ્િા સુધીની
ઓટોરીક્ષાની મુસાફરી દરમ્પયાન ઓટોરીક્ષા ચાલક િથા રીક્ષામાં બેસેલ ત્રણ ઇસમો (૨૫ થી ૩૦ િષાના
આશરાના)એ ભેગામળી શંકરલાલની પત્નીની નજર ચ ૂકિી િેમના થેલાનુ િાળુ િોડી, થેલામાંથી સોનાની
બંગડી નંગ-૪ દકિંમિ રૂપપયા ૮૦,૦૦૦/- સોનાની િીંટી દકિંમિ રૂપપયા ૬,૦૦૦/-, મોબાઇલ ફોન દકિંમિ
રૂપપયા ૧,૦૦૦/- િથા રોકડ રૂપપયા ૬,૦૦૦/- મળી કુલ રૂપપયા ૯૩,૦૦૦/- મિાની ચોરી કરી લઇ ગયેલ
છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી કે.જે.કરપડા ચલાિે છે .
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સરખેજ : ભાિેશભાઇ યોગેશભાઇ જરીિાલા (ઉ.િ.૪૨)(રહે.અક્ષિ એપાટા મેન્દ્ટ બી.ડી.રાિ હોલ પાસે
મેમનગર) એ િા.૨૫/૪/૧૯ નારોજ સરખેજ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાિી છે કે િા.૨૧/૦૪/૧૯
ના કલાક ૧૦/૦૦ િાગ્યા દરમ્પયાન ઉજાલા સકા લ થી સનાથલ સકા લ િરફ જિા પુલ ચડિા પહેલા ડાબી
સાઇડના ભાગે દક્રશ્ર્ના કોલ્પલેક્ષ સામે થી ભાિેશભાઇની ગડર નંગ-૨૪ અંદાજીિ દકિંમિ રૂપપયા ૨,૭૨,૬૪૦/મિાની કોઇ અજાણી વ્યક્તિ ચોરી કરી લઈ ગઈ છે .આ ગુનાની િપાસ પોસઈ.શ્રી ડી.સી.પરમાર ચલાિે છે .

આત્િહત્યા :

સિાચાર યાદી નં.૭૨૮/૧૯

ગાયર્વાડ હવેલી : દહમાશુ ગૌિમ કમાકર (બંગાળી)(ઉ.િ.૧૬)(રહે.રાયખડ પુજા
ં લાલની ચાલી, રાયખડ)
એ અગમ્પય કારણસર િા.૨૫/૦૪/૧૯ ના કલાક ૯/૦૦ થી બપોરના ૩/૦૦ દરમ્પયાન પોિાના ઘરમાં
પસલલિંગ ફેન સાથે સાડી બાંધી ગળે ફાંસો ખાઈ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે ગાયકિાડ હિેલી પોલીસે
અકસ્માિ મોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એમ.એચ.રાજપુિ ચલાિે છે .

નાયબ પોલીસ કપમશનર,
કંરોલરૂમ, અ’િાદ શહેર.
પોલીસ કપમશનર િિી.
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