જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
ુ વાર
તા.૦૩/૦૫/૨૦૧૯ શક્ર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૭૬૪/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૩૦ કેસ કરી, ૨૨ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૧૨૮ લીટર દે શી
દારૂ, ૮૧ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૧ રીક્ષા અને ૧ સ્કૂટર કબજે કર્યુ હતય. િેમજ જયગાર ધારા હેઠળ ૬ કેસ કરી
૨૦ વ્યક્તિઓની અટક કરી રોકડ રૂપપયા ૩૮,૧૨૦/- અને જયગારના સાધનો કબજે કયાુ હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૭૬૫/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મયજબ
કયલ ૭૭ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પાસા હેઠળ ૧ વ્યક્તિની અટકાયિ કરી હિી.

છે તરપીંડીની ફરીયાદઃ-

સિાચાર યાદી નં.૭૬૬/૧૯

સાયબર ક્રાઇિઃ શૈલેશભાઇ ગણપિભાઇ જોષી (ઉ.વ.૪૪) (રહે.કણાુવિી એપાર્ટુ મેન્ટ હંશ કોલોની સામે
બાપયનગર) એ િા.૨/૫/૧૯ નારોજ સાયબર ક્રાઇમ ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૧૦/૦૭/૨૦૧૮ થી
િા.૦૮/૦૮/૨૦૧૮ સયધીના સમયગાળા દરમ્યાન આરોપી મોબાઈલ નંબર ૭૨૩૭૮૯૩૯૨૭ પરથી મેઘા
શ્રીવાસ્િવ નામથી વાિ કરનાર િથા મોબાઈલ નંબર ૯૫૯૮૯૩૬૩૭૯, ૭૩૦૯૨૦૫૨૮૭ ના ધારકોએ પરથી
વાિ કરનાર વ્યક્તિઓએ બેંક કમુચારીની ખોટી ઓળખ આપી શૈલેશભાઈ જોષીને પવશ્વાસમાં લઈ
એ.ટી.એમ.કાડુ ની પવગિ મેળવી ઓન લાઇન અલગ-અલગ કયલ રૂપપયા ૯૩,૯૯૬/- ટ્રાન્સફર કરી
પવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી કરી છે . આ ગયનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી વી.બી.બારડ ચલાવે છે .

વાડજઃ શીરસેન્દય મનોરં જન રોય (ઉ.વ.૪૦) (રહે. લાલબાગ સોસાયટી સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડીયા પાસે નવા
વાડજ) એ િા.૨/૫/૧૯ નારોજ વાડજ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૦૧/૧૨/૨૦૧૪ થી
આજદીન સયધીના સમયગાળા દરમ્યાન આરોપી ઈન્રાણી ડો/ઓ મનોજભાઇ ચેટરજી (૨) ચંરાણી ડો/ઓ
મનોજભાઇ ચેટરજી (૩) મનોજ ચેટરજી (૪) સોનાલી મનોજભાઇ ચેટરજી (િમામ રહે. શ્રીનંદનગર
વેજલપયર) એ ભેગા મળી ખોટી રીિે લગ્ન કરાવવાનય કાવિરૂ રચી અમો ડાબેરીવાદમાં માનીએ જેથી લગ્નના
ફેરા ફરિા નથી અને અમો લગ્નની માળા િેમજ પસિંદૂર ભરી લગ્ન થઇ ગયેલાનય માનીએ છીએ િેમ કહી
શીરસેન્દય રોય સાથે લગ્ન કરવાના બહાને આશરે આઠ િોલા વજનના દાગીના અને રોકડ રૂપપયા
૧,૦૦,૦૦૦/- લઇ લગ્ન નહીં કરી પવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી કરી છે . આ ગયનાની િપાસ પો.ઈ.શ્રી જે એ
રાઠવા ચલાવે છે .
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ર્ાગડાપીઠઃ પનપિશભાઇ રમેશભાઇ કીશનચંદાની (રહે. ગંગોત્રી બંગ્લોઝ બંગ્લો એરીયા કયબેરનગર) એ
િા.૨/૫/૧૯ નારોજ કાગડાપીઠ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે સને ૨૦૧૮ થી આજદીન
સયધીના સમયગાળા દરમ્યાન આરોપી(૧) મયકેશ જયરામ આહજા
ય

(રહે-ઇ/૨૫૦ રાજાવીર ,કયબેરનગર

મહાવીર કસરિ શાળાની બાજયમાં (૨) રાજેશભાઇ મેસસુ શીવ શક્તિ ટેક્ષ્ટાઇલ (રહે-દય.ન.૫૦૪/૭ બી ક્રીષ્ના
ગલી. કટરાનીલ ચાંદની ચોક દીલ્લી (૩) મેસસુ ગાયત્રી ટેક્ષ્ટાઇલનાના પ્રોપરાઇટર શ્રી નરે શ વાસયદેવ
દે વજાની (રહે- પાટુ -૧૦ પાશ્વુનાથ ટાઉનશીપ નવા નરોડા) (૪) મેસસુ ગયપ્િા ટેક્ષ્ટાઇલના પ્રોપરાઇટર શ્રી
મનોહર ડી.લાલવાની (રહે-દય.ન.૫૧૭/૩ ટંડન માકે ટ ક્રીષ્ના ગલી ચાંદની ચોક દીલ્લી) (૫) મેસસુ રાધાક્રીષ્ના
ટેતસટાઇલ શ્રી પ્રદીપભાઇ ઉફે ગોપાલભાઇ (રહે.શોપ-નં ૫૮૧ ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર ગલી ઘંટેશ્વર કટરાનીલ ચાંદની
ચોક દીલ્લી)

(૬) મેસસુમા ક્રીપા ટેક્ષટાઇલ ઘનશ્યામભાઇ એ.વાઘમારે (રહે.૨૨૯૨/૨ પીરજી મહોલ્લા

મેઇન ચોક રામા કોલોની શોરી તલોથ માકે ટ રોહિક હરીયાણા) એ ભેગા મળી કાગડાપીઠ સફલ માકે ટ
ખાિેથી કયલ રૂપપયા ૨૧,૮૧,૪૨૧/- િથા સાહેદો પાસેથી કયલ રૂપપયા ૪૬,૯૭,૬૦૩/- મળી કયલ રૂપપયા
૬૮,૭૯,૦૨૪/- નય કાપડ ખરીદી સને ૨૦૧૮ થી આજદીન સયધી નાણા નહી ચયકવી પવશ્વાસઘાિ અને
છે િરપીંડી કરી છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી કે.એમ.જાડેજા ચલાવે છે .
ુ ાઃ હસમયખભાઈ ગોપવિંદભાઈ દવે (ઉ.વ.૫૫) (રહે.શ્યામ બંગ્લોઝ પાટુ -૨, વાળીનાથ ચોક
નવરં ગપર
આઈ.ઓ.સી રોડ ચાંદખેડા) એ િા.૨/૫/૧૯ નારોજ નવરં ગપયરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે
કે િા.૧૫/૦૯/૨૦૧૮ થી આજદીન સયધીના સમયગાળા દરમ્યાન આરોપી (૧) રાજકયમાર શ્યામસયદર
ં
સબય
હોદો- હોલટાઈમ ડાયરે તટર (રહે. ગોડુ નીયા-બી વસંિ વેલી ગોરે ગાંવ,મયબઈ
ં
પયવુ (૨) ઓમપ્રકાશ મોિીલાલ
સબય હોદો-હોલ ટાઈમ ડાયરે તટર (રહે. વીસમો માળ કલ્પિરૂ હોટ્રીઝન, વલી મયબ
ં ઈ (૩) હહમ્મિપસિંગ બગડ
ડાયરે તટર (રહે. અથાશ્રી/૪, એસ.એન/૧૩૫/૧/૩એ/એ મયઢ
ં ાવા રોડ, હ્ર્દયસર (૪) શ્રીમિી શપમિલા સબય
ડાયરે તટર (રહે. વીસમો માળ, કલ્પિરૂ હોરીઝન એસ.કે, આહીર માગુ, વલી,મયબઈ
ં
(૫) ભરિભાઈ ઠક્કર
એડીશનલ ડાયરે તટર (રહે. ૫/ભયપેન્રપવલા/૫૪૬, જામે જમસેલ રોડ,મયબઈ)
ં
એ ભેગા મળી નવરં ગપયરા,
પ્રીપમયમ હાઉસમાં આવેલ ફસ્ટુ ફ્લાઈટ કયહરયસુ લલમીટેડ કંપનીની ઓફીસ ખાિે ફસ્ટુ ફ્લાઈટ કયહરયસુ
લલમીટેડ કંપનીમાં હોલ ડાયરે તટર િથા ડાયરે તટર િરીકે ફરજ બજાવિા વ્યક્તિઓએ િેઓની કંપનીમાં કામ
કરિા ૨૭૪

જેટલા કમુચારીના માહે ઓગસ્ટ ૨૦૧૮ ના વ્યક્તિ દીઠ કયલ પગારના બેલઝક ૧૨% લેખે

પી.એફ.ની રકમ કપાિ કરી કયલ રૂપપયા ૧,૯૫,૧૦૧/- પી.એફ ઓફીસે જમા નહી કરાવી કમુચારી સાથે
પવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી કરી છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી વી.એ.પરમાર ચલાવે છે .

ઘરફોડઃ-

સિાચાર યાદી નં.૭૬૭/૧૯

વેજલપરુ ઃ સમસાદબાનય વા/ઓ રફીકભાઇ પઠાણ (રહે. અતસા ફ્લેટ, અતસા મસ્જીદની બાજયમાં કેનાલ
પાછળ, આર.સી.સી.રોડ ફિેવાડી) એ વેજલપયર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૨/૫/૧૯
સવારના ૧૧/૦૦ થી બપોરના ૩/૦૦ વાગ્યા સયધીના સમયગાળા દરમ્યાન પોિાના મકાનના દરવાજાનય
િાળુ િોડી અજાણી વ્યક્તિ ઘરમાં પ્રવેશ કરી લોખંડની પિજોરીમાથી સોનાના દાગીના અને રોકડ રૂપપયા
રૂપપયા મળી રૂપપયા ૪૭,૦૦૦/- િેમજ સમસાદબાનય પઠાણના પાડોશી મહમદ નહદમ મોહમદ નાપસર શેખ
નાઓના મકાનમાથી દાગીના િથા ચીજ-વસ્તય મળી રૂપપયા ૬૦,૦૦૦/- મળી કયલ રૂપપયા ૧,૦૭,૦૦૦/મિાની ચોરી કરી લઇ ગઈ છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ. જી.જે.ચાવડા ચલાવે છે .
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લટ
ં ુ ઃ-

સિાચાર યાદી નં.૭૬૮/૧૯

ુ ાઃ કૈ લાસબહેન વા/ઓ મહેન્રભાઇ પટેલ (ઉ.વ.૫૫) (રહે. ઘનશ્યામ એપાટુ મેન્ટ મેઘાણીનગર)
િાધવપર
િા.૨/૫/૧૯ કલાક ૭/૩૦ વાગ્યાના સયમારે સ્વાપમનારાયણ મંદીર પાછળના ગેટ નં-૭ આગળથી પયત્રી સાથે
એતટીવા પર બેસી પસાર થઈ રહ્યા હિા ત્યારે એતટીવા ઉપર આવેલ પયરૂષે કૈ લાષબહેનના ગળામાંથી
સોનાની ચેઈન હકમિ રૂપપયા ૫૨,૫૦૦/- ખેચી િોડી લઈ નાસી ગયો હિો. આ અંગેની ફરીયાદ કૈ લાસબહેન
પટેલે માધવપયરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી જે.ડી.બારોટ ચલાવે છે .

નરોડાઃ (૧) પ્રિીકભાઇ સ/ઓ નરે ન્રભાઇ પંચાલ (ઉ.વ.૨૯) (રહે. અશ્વમેઘ સોસાયટી ગાયત્રી સ્કૂલની
બાજયમા પાયલનગર રોડ) િા.૧/૫/૧૯ રાિના ૧૧/૪૫ વાગ્યાના સયમારે ચૌધરી હોક્સ્પટલથી નરોડા
પાટીયા જિા ર્ય.કે. ભાટીયા હાડ્વૈદ દવાખાના નજીકથી એતટીવા ચલાવી માિા સાથે પસાર થઈ રહ્યા હિા
ત્યારે એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે પયરૂષ પ્રપિકભાઈના માિાના ગળામાંથી સોનાની ચેઈન હકમિ
રૂપપયા ૩૦,૦૦૦/- ખેચી િોડી લઈ લયટં કરી નાસી ગયા હિા. આ અંગેની ફરીયાદ પ્રપિકભાઈ પંચાલે નરોડા
પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ડી.કે.મોરી ચલાવે છે .

નરોડાાઃ (૨) સંગીિાબહેન વા/ઓફ હકશોરસીહ સીસોદીયા (ઉ.વ.૪૨) (રહે. શ્રીધર સોસાયટી સ્વપન સ ૃષ્ટી
સોસાયટી સામે નરોડા) એ નરોડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૨/૫/૧૯ કલાક ૧૨/૪૫
વાગ્યાના સયમારે નરોડા હરીદશુન રોડ ઉપર આવેલ સ્વામીનારાયણ મંદીરનો કોટુ નજીકથી એક હરક્ષામાં
આવેલ ત્રણ અજાણ્યા પયરૂષોએ સંગીિાબહેન પાસેના સોનાના દાગીના અને રોકડ રૂપપયા મળી કયલ રૂપપયા
૩,૮૭,૦૦૦/- મત્તાની લટં ૂ કરી નાસી ગયા હિા. આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ડી.કે.મોરી ચલાવે છે .

ચોરીઃ-

સિાચાર યાદી નં.૭૬૯/૧૯

ઇસનપરુ ઃ પયષ્પાબહેન વા/ઓ ચંરલાલ જૈન (ઉ.વ.૬૫) (રહે.જશોદા પાકુ સોસાયટી કોસમોસ સ્કયલની ગલીમાં
રાજેશ્વરી કેનાલ ઇસનપયર) એ ઇસનપયર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૨/૫/૧૯ કલાક
૬/૧૫ થી ૬/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન ગીિા મંહદર એસ.ટી. બસ ડેપોથી શટલ ઓટોહરક્ષામાં બેસી મીરા ચાર
રસ્િા શાહઆલમ આવ્યા ત્યારે આ મયસાફરી દરમ્યાન હરક્ષામાં બેઠેલ બે પયરૂષો અને એક સ્ત્રીએ હરક્ષા ચાલકની
મદદગારી થી પયષ્પાબહેનની નજર ચયકવી સોનાનય મંગળસયત્ર હકમિ રૂપપયા ૩૦,૦૦૦/- સોનાની બંગડી નંગ૨ હકમિ રૂપપયા ૨૦,૦૦૦/- અને રોકડ રૂપપયા ૪,૦૦૦/- મળી કયલ રૂપપયા ૫૪,૦૦૦/- મત્તાની ચોરી કરી
લીધી હિી. આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એન.જે.મારૂ ચલાવે છે .

વાસણાઃ કાિીકકયમાર આદુ શકયમાર કયમાર (રહે.ચીત્રકયટ ફલેટ એકિા ટાવર પાસે બેરેજ રોડ વાસણા) એ
વાસણા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૦૨/૦૫/૧૯ કલાક ૬/૦૦ થી ૭/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન
પોિાના મકાનમાંથી મોબાઈલ ફોન નંગ-૨ હકમિ રૂપપયા ૧,૨૧,૯૯૦/- અને પશુમાથી રોકડ રૂપપયા
૧૫૦૦/-મળી કયલ રૂપપયા ૧,૨૩,૪૯૦/- મિાની અજાણી વ્યક્તિ ચોરી કરી લઈ ગઈ છે . આ ગયનાની િપાસ
પો.સ.ઈ.શ્રી એ.આર.સયયુવશ
ં ી ચલાવે છે .
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આત્િહત્યાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૭૭૦/૧૯

આનંદનગરઃ અમ ૃિાબહેન ઉફે ચકયબહેન અશોકભાઈ વાઘેલા (ઉ.વ.૨૫) (રહે. ચન્રનગર સીમાહોલ સામે
આનંદનગર) એ અગમ્ય કારણસર િા.૧/૫/૧૯ કલાક ૯/૩૦ વાગ્યાના સયમારે પોિાના ઘરે એસીડ પી
લીધય હતય. સારવાર માટે શ્યામલ મેડીલીંક હોક્સ્પટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હિા. જ્યા સારવાર દરમ્યાન
િેમનય ં મ ૃત્ર્ય પનપજર્ય ં હતય. આ અંગે આનંદનગર પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ
વય.પો.સ.ઇ.શ્રી કે.ડી.જાદવ ચલાવે છે .

િેઘાણીનગરઃ ઉમીલાબહેન વા/ઓ

રામસ્વરૂપ બધેલ (ઉ.વ.૩૮) (રહે. સાવધાનસીંગની ચાલી

મેઘાણીનગર) એ લબમારીથી કંટાળી િા.૩/૩/૧૯ નારોજ પોિાના ઘરે એસીડ પી લીધય હતય. સારવાર
દરમ્યાન િા.૨/૫/૧૯ નારોજ િેમનય ં મ ૃત્ર્ય પનપજર્ય ં હતય. આ અંગે મેઘાણીનગર પોલીસે અકસ્માિ મોિ
નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એ.સી.પસિંધવ ચલાવે છે .

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