જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૦૪/૦૫/૨૦૧૯ શમનવાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૭૭૧/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૨૮ કેસ કરી, ૨૪ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૧૩૧ લીટર દે શી
દારૂ, ૧ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૧૦૮ બબયર ટીન, ૨ કાર અને ૨ સ્કૂટર કબજે કયાા હિા. િેમજ જુગાર ધારા
હેઠળ ૩ કેસ કરી ૧૨ વ્યક્તિઓની અટક કરી રોકડ રૂપપયા ૩૩,૬૫૦/- અને જુગારના સાધનો કબજે કયાા
હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૭૭૨/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ
કુલ ૧૩૩ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૧ વ્યક્તિની અને પાસા હેઠળ ૫
વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી.

છે તરપીંડીની ફરીયાદઃ-

સિાચાર યાદી નં.૭૭૩/૧૯

ર્ાગડાપીઠઃ નરે શભાઇ દે વજીભાઇ બારોટ (રહે. ચોથો માળ સુરજ રે સીડેન્સી સત્યમેવ હોસ્પીટલ ત્રાગડ રોડ
ચાંદખેડા) એ િા.૩/૫/૧૯ નારોજ કાગડાપીઠ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે સને ૨૦૧૮ થી
આજદીન સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન આરોપી (૧) ૧) મુકેશ જયરામ આહજા
ુ (રહે,દુકાન નં-એ/૬૨ બીજો
માળ સફક-૨ વાણીજયભાવન પાસે કાકરીયા રોડ િથા (હાલ રહે. રાજાવીર કુબેરનગર મહાવીર કસરિ
શાળાની બાજુમા) (૨) રાજેશાભાઇ મેસસા પશવશક્તિ ટેક્ષટાઇલ (રહે-દુ.નં-૫૦૪/૭ બી કકષ્ણા ગલી કટરાનીલ
ચાંદની ચોક કદલ્લી (૩) મેસસા ગાયત્રી ટેક્ષ્ટાઇલ ના પ્રોપરાઇટર નરે શા વાસુદેવ દે વજાની (રહે.દુ.નં-૨ ગલી
ઘંટેશ્વવર કટરાનીલ ચાંદની ચોક કદલ્લી (૪) મેસસા રાધાકકષ્ણા ટેક્ષ્ટાઇલ પ્રદીપભાઇ ઉફે ગોપાલભાઇ (રહે.
દુ.નં-૫૮૧ ગ્રાઉન્ડ ફલોર ગલી ઘંટેશ્વવર કટરાનીલ ચાંદની ચોક કદલ્લી) (૫) મેસસા ગુપ્િા ટેક્ષ્ટાઇલના
પ્રોપરાઇટર મનોહર ડી.લાલવાની (રહે.દુ.નં-૫૧૭/૩ ટંડન માકે ટ કકષ્ણા ગલી ચાંદની ચોક કદલ્લી) (૬)
મેસસા ક્રીપા ટેક્ષ્ટાઇલ ઘનશ્યામભાઇ એ.વાઘમારે (રહે. પીરજી મહોલ્લા મૈન ચોક રામા કોલોની શોરી તલોથ
માકે ટ રોહિક હરીયાણા) એ ભેગા મળી કાગડાપીઠ સફલ માકે ટ ખાિેથી કુલ રૂપપયા ૧૬,૬૫,૭૭૩/- િથા
સાહેદો પાસેથી કુલ રૂપપયા ૪,૧૬૮,૫૧૪/-મળી કુલ રૂપપયા ૫,૮૩૪,૨૮૭/-નુ કાપડ ખરીદી સને ૨૦૧૮ થી
આજદીન સુધી નાણા નહી ચુકવી પવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી કરી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી કે.જી
ચૌધરી ચલાવે છે .
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ચાંદખેડાઃ પનલેશ બળવંિરાય ભટ્ટ (ઉ.વ.૬૧) (રહે. ટીવોલી ગોદરે જ ગાડા ન સીટી જગિપુર) એ િા.૩/૫/૧૯
નારોજ ચાંદખેડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૦૬/૦૯/૨૦૧૬ થી િા.૦૫/૦૪/૨૦૧૯
સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન આરોપી (૧) નીહારીકા (૨) રુશીમુની (૩) યોગેશ ચૌહાણ (૪) રમાકાંિ શમાા
(૫) કૃણાલભાઇ (૬) ગોપવિંદભાઇ એ ભેગા મળી જુદા જુદા મોબાઇલ નંબર પરથી વાિ કરી પવશ્વાસમાં લઇ
જુદા જુદા એકાઉન્ટમા પોલીસીના કુલ રૂપપયા ૩૬,૫૯,૦૧૯/- જમા કરાવડાવી પૈસા પરિ નહી મળે િેવ ુ
જણાવી પવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી કરી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ કે.એચ.ચૌધરી ચલાવે છે .

ુ ગરઃ કકશોરભાઇ ગીરધરભાઇ પટેલ (ઉ.વ.૫૦) (રહે.આનંદ ફલેટ મંગલમ ફલેટ સામે બાપુનગર) એ
બાપન
િા.૩/૫/૧૯ નારોજ બાપુનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે માહે જાન્યુઆરી ૨૦૧૮ થી
આજદીન સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન આરોપી (૧) કનુભાઇ ઉફે કનુસર બાબુભાઇ પટેલ (રહે. અવધપુરી
ટેનામેન્ટ ટી.પી.૧૩, છાણી રોડ વડોદરા) (૨) મો.નંબર ૯૨૬૫૬૦૧૬૮૭ ઉપરથી વાિ કરનાર કહિેષભાઇએ
ભેગા મળી કકશોરભાઈના બાળકોના સટુડન્ટ પવઝા કઢાવી આપવા અને િેઓને કેનેડા મોકલી આપવાની
લાલચ આપી પવશ્વાસમાં લઇ કુલ રૂપપયા ૨૦,૦૦,૦૦૦/- લઇ પવઝા નહી કઢાવી આપી નાણા પરિ નહી
કરી પવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી કરી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી એસ આર રાઠોડ ચલાવે છે .

ઘરફોડઃ-

સિાચાર યાદી નં.૭૭૪/૧૯

ચાંદખેડાઃ સપવિાબહેન કાંિીલાલ પરમાર (રહે.અંબબકાનગર સોનાનગર પાસે ગુજરાિ હાઉસીંગ બોડા
ચાંદખેડા) એ ચાંદખેડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૦૩/૦૫/૧૯ કલાક ૧૧/૦૦ વાગ્યાના
સુમારે સપવિાબહેન પરમારના ઘરે અજાણ્યો પુરૂષ આવ્યો હિો. આ પુરૂષે કંકુવાળા ચોખા અને ફુલ
સપવિાબહેને આપી કહેલ કે પિજોરીમા મુકી દો િમારા ઘરમા સુખ સમ ૃધ્ધધ બની રહેશે જેથી સપવિાબહેન
પિજોરીમા મુકી િીજોરીનો દરવાજો આડો કરી ઉકાળો બનાવવા રસોડામા ગયેલ અને થોડીવાર પછી
રસોડામાંથી બહાર આવી જોિા આ પુરૂષ જણાયેલ નકહ જેથી સપવિાબહેન િોજોરી જોિા પિજોરીમાંથી
દાગીના (૧) સોનાની લકી કકમિ રૂપપયા ૫૬,૦૦૦/- (૨) સોનાની ચેઈન નંગ-૨ કકમિ રૂપપયા ૮૭,૫૦૦/(૩) એક સોનાની વીંટી કકમિ રૂપપયા ૧૨,૫૦૦/- (૪) એક સોનાની ચુની કકમિ રૂપપયા ૫૦૦/- અને (૫)
રોકડ રૂપપયા ૫૦૦૦/- મળી કુલ રૂપપયા ૧,૬૧,૫૦૦/- ચોરી કરી લઇ જિો રહ્યો હિો. આ ગુનાની િપાસ
પો.સ.ઈ.શ્રી કે.આર.પટેલ ચલાવે છે .

શહેરર્ોટડાઃ અવધેશપસિંહ મહેન્રપસિંહ ભદોરીયા (રહે. સહકારનગર ગલી નંબર-૧ રચના સ્કુલ પાસે
રામાપીરના મંદીરની બાજુમાં પ્રેમનગર મેમ્કો નરોડા રોડ) એ શહેરકોટડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ
નોધાવી છે કે િા.૦૨/૦૫/૧૯ રાિના ૮/૦૦ થી ૯/૪૫ વાગ્યા સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન અજાણી
વ્યક્તિએ ડુપ્લીકેટ ચાવી વડે ઘરના દરવાજાનુ િાળુ ખોલી અજાણી વ્યક્તિ ઘરમાં પ્રવેશ કરી િીજોરીમાંથી
સોનાની અંગુઠી નંગ-૮ કકમિ રૂપપયા ૭૫૦૦૦/-, સોનાના ઝુમકા ૧ જોડી કકમિ રૂપપયા ૨૫,૦૦૦/-, સોનાની
ઝાલી ૧ જોડી કકમિ રૂપપયા ૨૫,૦૦૦/-, સોનાનો હાર કકમિ રૂપપયા ૭૫,૦૦૦/-, સોનાની ચેઈન નંગ-૨
કકમિ રૂપપયા ૩૨,૫૦૦/-, કાનની બુટ્ટી ૧ જોડી કકમિ રૂપપયા ૧૨,૫૦૦/- અને રોકડ રૂપપયા ૩૦,૦૦૦/મળી કુલ રૂપપયા ૨,૭૫,૦૦૦/- મત્તાની ચોરી કરી લઇ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.ઈ.શ્રી બી.ડી.ગમાર
ચલાવે છે .

2

ચોરીઃ-

સિાચાર યાદી નં.૭૭૫/૧૯

નારોલઃ બાલક્રીષ્ણા રામઉજાગીર મીશ્રા (રહે.આલેખ કોપ્લેક્ષ શુકન બંગ્લોઝ સામે ગુજરાિ હાઇકોટા સામે
ઘાટલોડીયા) એ નારોલ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે નારોલ મોિીપુરા ચાર રસ્િા ગોકુલનગર
શાહવાડી કોમેટ હાઉસ નામની બબલ્ડીંગ ખાિે કામ ચાલતુ હોઈ દે ખરે ખ માટે કંપનીએ રાખેલ પસક્યુરીટી રમેશ
ઉફે પવકાશભાઇ િા.૦૨/૦૫/૧૯ સાજના ૭/૦૦ થી િા.૦૩/૦૫/૧૯ કલાક ૧૦/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન કોમેટ
હાઉસ નામની બબલ્ડીંગ ખાિેથી (૧) સેટીંગના લોખંડની પાઇપના ટેકા નંગ-૭૮ કકમિ રૂપપયા ૧,૦૦,૦૦૦/, (૨) સેટીંગના લોખંડના જેક નંગ-૦૯ કકમિ રૂપપયા ૪૦૦૦/- (૩) લોખંડની એંગલ નંગ-૨૦ કકમિ રૂપપયા
૨૦૦૦/- (૪) સેંટીંગની લોખંડની પ્લેટો નંગ-૨૬ કકમિ રૂપપયા ૧૫૦૦૦/- (૫) લોખંડના કટીંગ કરે લ
વાળે લા સળીયા ૩૧૫ કકલોગ્રામ કકમિ રૂપપયા ૭૫૦૦/- મળી કુલ રૂપપયા ૧,૨૮,૫૦૦/- ચોરી કરી લઈ
ગયો હિો. આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ડી.આર.રાવ ચલાવે છે .

વાહન ચોરીઃ-

સિાચાર યાદી નં.૭૭૬/૧૯

દાણીલીિડાઃ સાકીર સ/ઓ સબ્બીરહસ
ુ ેન શેખ (રહે. નારાયણદાસની ચાલી કેબલકો પમલ બહેરામપુરા
દાણીલીમડા) એ િા.૨૮/૪/૧૯ કલાક ૦૦/૩૦ વાગે ઢોરબજાર ચાર રસ્િા નજીક પોિાની બોલેરો મેતસી
પલ્સ ગાડી નંબર જીજે ૨૭ એતસ ૫૩૪૧ કકમિ રૂપપયા ૩,૫૦,૦૦૦/- પાકા કરી હિી. જેની ચોરી બપોરના
૪/૪૫ વાગ્યા દરમ્યાન થઈ હિી. આ અંગેની ફરીયાદ સાકીર શેખ એ િા.૩/૫/૧૯ નારોજ દાણીલીમડા
પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી જે.એસ. ગામીિ ચલાવે છે .

અપમતૃ ્ઃુ -

સિાચાર યાદી નં.૭૭૭/૧૯

રાિોલઃ વષાાબહેન વા/ઓ પવજયભાઇ બભલવાર (ઉ.વ.૨૨) (રહે.આર.એ.એફ. કેમ્પ પાસે માંગલ્ય ફ્લેટ સામે
ખુલ્લા મેદાનમાં વસ્ત્રાલ) િા.૦૩/૦૫/૧૯ બોપોરના ૩/૦૦ વાગ્યાના સુમારે રામોલ રે વાભાઇ એસ્ટેટ ખાિે
પમક્ષર મશીનમાં ધાબુ ભરવાનો માલ િૈયાર કરિા હિા ત્યારે દુપટ્ટાનો છે ડો પમક્ષર મશીનમાં આવી જિા
ઘસડાઈ જિા ગંભીર ઇજાઓ થિા સારવાર માટે િેમને એલ.જી.હોસ્પીટલ ખાિે લઈ જિા સારવાર દરમ્યાન
૪/૨૦ વાગે િેમનુ ં મ ૃત્યુ પનપજયુ ં હતુ. આ અંગે રામોલ પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ
મ.સ.ઇ.શ્રી ભીખુભાઇ ભલાભાઇ ચલાવે છે .

આતિહતયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૭૭૮/૧૯

િેઘાણીનગરઃ દરીયાબહેન વા/ઓ ઘેવરજી પ્રજાપિી (ઉ.વ.૫૦) (રહે. ભગવાનભાઇની ચાલી છે લ્લા બસ
સ્ટેન્ડ મેઘાણીનગર) એ બબમારીથી કંટાળી િા.૦૨/૦૫/૧૯ સાજના ૫/૧૫ વાગ્યાના સુમારે પોિાના ઘરે
એસીડ પી લીધુ હતુ. સારવાર માટે સીવીલ હોસ્પીટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હિા. જયાં સારવાર દરમ્યાન
િા.૩/૫/૧૯ સાજના ૬/૦૦ વાગે િેમનુ ં મ ૃત્યુ પનપજયુ ં હતુ. આ અંગે મેઘાણીનગર પોલીસે અકસ્માિ મોિ
નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી વી.એ.હરકટ ચલાવે છે .

અિરાઇવાડીઃ ઉકાભાઇ પત્રકમભાઇ પરમાર (ઉ.વ.૫૭) (રહે. મ્યુ સ્લમ કવાટસા ઇન્દીરાનગર સામે) એ ગંભીર
બબમારીથી કંટાળી િા.૦૩/૦૫/૧૯ કલાક ૯/૦૦ વાગ્યાના સુમારે આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે
અમરાઇવાડી પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એ.આર.ચૌધરી ચલાવે છે .

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