જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૦૭/૦૫/૨૦૧૯ િંગળવાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૭૮૯/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૩૫ કેસ કરી, ૩૩ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૩૭ લીટર દે શી
દારૂ, ૦૬ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૦૧ સ્કુટર અને ૦૧ મોટર સાયકલ કબજે કરી હિી. િેમજ જુગાર ધારા હેઠળ
૦૨ કેસ કરી ૦૨ વ્યક્તિઓની અટક કરી રોકડ રૂપપયા ૩,૭૯૦/- અને જુગારના સાધનો કબજે કયાા હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૭૯૦/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ
કુલ ૭૬ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી.૯૩ મુજબ ૧૯ અને પાસા હેઠળ ૦૮ વ્યક્તિઓની
અટકાયિ કરી હિી.

છે તરપીંડીની ફરીયાદઃ-

સિાચાર યાદી નં.૭૯૧/૧૯

વસ્ત્રાપરુ : દદવ્યાંગભાઇ પશપશરભાઇ મહેિા (ઉ.વ.૬૯)(રહે.વેસ્ટ એંડ પાકા ગુરુદ્વારા ગોપવિંદધામ પાસે,
એસ.જી.હાઇવે, બોડકદે વ) એ િા.૦૬/૦૫/૨૦૧૯ નારોજ વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે
કે િા.૦૯/૦૪/૨૦૧૯ થી આજદદન સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન આરોપી કેપવલ મહેંન્દ્રભાઇ પટેલ (રહે.
માનસ દશાન સોસાયટી નં.૨ વી.પી.સોસાયટીની સામે, સુભાષનગર) એ દદવ્યાંગભાઇ ને ફોન ઉપર જણાવેલ
કે “િેમના દીકરાને ઓહી દિષ્ના હાટા હોક્સ્પટલમાં હાટા મા હોલ(કાણુ) હોવાથી સર્જરી કરાવીને બીલના પેમેંટ
માટે રૂપપયા ૩૫,૦૦૦/- ની જરૂર હોઇ, દદવ્યાંગભાઇએ પોિાની પેન્દ્શનની આવકમાંથી રૂપપયા ૩૫,૦૦૦/આપેલ હોવા છિાં, આજદદન સુધીમાં કોઇ રૂપપયા પરિ નહીં આપી, દદવ્યાંગભાઇ સાથે પવશ્વાસઘાિ અને
છે િરપીંડી કરી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી જી.આર.ભરવાડ ચલાવે છે .
ુ ી ફ્લેટ લો-ગાડા ન) એ િા.૦૬/૦૫/૨૦૧૯
નવરં ગપરુ ા : દદનેશભાઇ નપવનચંર દે સાઇ(ઉ.વ.૫૯)(રહે.િીથાભમ
નારોજ નવરં ગપુરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે માચા/૨૦૧૯ થી આજદદન સુધીના
સમયગાળા દરમ્યાન નવરં ગપુરા સી.જી.રોડ ગોલ્ડ હોટલ પાસે, સનસ્કેવર તલાસીક ખાિે આરોપી (૧) સુશીલ
ગજરાજ બાફના (૨) ગજરાજ કુંદનમલ બાફના િથા (૩) ઉવીજા સુપશલ બાફના (િમામ રહે.મીરા એપાર્ટા મેંટ,
જી.સી.સી. તલબ પાસે, મીરા-ભાયંદર રોડ ઇસ્ટ થાણે મુબઇ)
ં
એ ભેગામળી દદનેશભાઇની કંપની પાસેથી કુલ
રૂપપયા ૧૨,૦૮,૦૨૫/- ના માલની ખરીદ કરી, િે પેટે કંપનીને રૂપપયા નહીં ચુકવી પવશ્વાસઘાિ અને
છે િરપીંડી કરી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી વી.એ.પરમાર ચલાવે છે .
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ચાંદખેડા : હેિલ ડો/ઓ દકશોરભાઇ બારોટ (ઉ.વ.૨૯)(રહે.હાઇટ્સ ફલેટ મણીલાલ પાટી પ્લોટની બાજુમા
મોટેરા ચાંદખેડા)એ િા.૦૬/૦૫/૨૦૧૯ નારોજ ચાંદખેડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે
નવેમ્બર/૨૦૧૮ થી િા.૧૮/૦૨/૨૦૧૯ સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન પોિાના ઘરે આરોપી (૧) મહેશભાઇ
ખખમજીભાઇ વેગડા અને (૨) સંગીિાબેન ભાવેશભાઇ માનાિર (બંને રહે. કામદાર કલ્યાણ કેન્દ્ર મફપિયા
પરા સરકારી ગોડાઉનવાળો પવસ્િાર પોરબંદર) એ ભેગામળી હેિલબહેનના ભાઇના અરમેનીયા ખાિેના
પવઝા કરી આપ્યા બાદ, ત્યાથી પોલેન્દ્ડના વકા પવઝા મળી જશે િેમ કહી હેિલબહેનને પવશ્વાસમા લઇ, િેમની
પાસે થી બેંક ટ્રાન્દ્સફર થી િેમજ રોકડ રૂપપયા મળી કુલ રૂપપયા ૨,૯૦,૦૦૦/- મેળવી લઇ, હેિલબહેન ના
ભાઇના પોલેન્દ્ડના પવઝા નહી કરાવી છે િરપીંડી અને પવશ્વાસઘાિ કયો છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
પી.એસ.ચૌધરી ચલાવે છે .

ર્ારં જ : સુનીલભાઇ દકશોરભાઇ દત્ત (ઉ.વ.૫૩)(રહે.નેિાજી નગર મેધાણીનગર) એ િા.૦૬/૦૫/૨૦૧૯ ના
રોજ કારં જ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૩૦/૧૦/૨૦૧૮ થી આજદદન સુધીના સમયગાળા
દરમ્યાન ઘી કાંટા મહાલક્ષ્મી કોમ્પલેકક્ષ દુકાન નં.૮ “સેલર એસ.કે.ડેનીમ” નામની કપડાની દુકાન ખાિે
આરોપી (૧) દલાલ અબ્દુલ કાદીર મેમણ (રહે.સોનેરી મેડીકલ પાસે રોનક હોસ્પીટલ પાછળ પોરબંદર)
અને (૨) હેમેક્ષ રમેશભાઇ હોડર (રહે,મોકેશ્વર પ્લાઝા પોરબંદર) એ ભેગામળી કાવિરૂ રચી ખલવાઇસ
કંપનીના જીન્દ્સ પેંટ વેચવાનો પવશ્વાસ આપી, સુયાવશ
ં ી કોટનમીલ સુયાવર સરદાર પટેલ ઓફીસે બોલાવી,
જીંસ પેંટના સેમ્પલો બિાવી િે અંગેની ડીલ નક્કી કરી સુનીલભાઇ પાસેથી રૂપપયા ૧૦,૦૦,૦૦૦/- હેમેક્ષભાઇ
હોડરના એકસીસ બેંક પોરબંદર બ્ાંચના ખાિામાં જમા કરાવડાવી, જીંસ પેંટનો માલ કે પૈસા પરિ નહી
આપી સુનીલભાઇ સાથે પવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી કરી છે .આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એસ.ડી.ચૌધરી
ચલાવે છે .

ચોરી :-

સિાચાર યાદી નં.૭૯૨/૧૯

સેટેલાઈટ : (૧) બીંદાકુંવર વા/ઓ પ્રપવણપસિંહ ચુડં ાવિ (ઉ.વ.૩૦)(રહે.જ્યંિીલાલ પાકા , પાણીની ટાંકી
પાસે, આંબલી ઇસ્કોન રોડ, આંબલી) િા.૦૪/૦૫/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૦/૦૦ થી ૧૧/૦૦ દરમ્યાન સેટેલાઇટ
બોપલ ઇસ્કોન રોડ જ્યંિીલાલ પાકા થી ઇસ્કોન સુધીની ઓટોરીક્ષાની મુસાફરી દરમ્યાન અજાણ્યા રીક્ષા
ચાલકે બીંદાકુંવર ની નજર ચુકવી િેમના પસામાંથી સોનાનો હાર દકિંમિ રૂપપયા ૬૦,૦૦૦/-, કાનની પેંડલ
વાળી સોનાની બુટ્ટી દકિંમિ રૂપપયા ૨૦,૦૦૦/- અને રોકડ રૂપપયા ૨,૦૦૦/- મળી કુલ રૂપપયા ૮૨,૦૦૦/મિાની ચોરી કરી લઇ ગયો છે . આ અંગેની ફરીયાદ બીંદાકુંવર ચુડં ાવિ એ સેટેલાઇટ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે
નોંધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ડી.કે.ગમારા ચલાવે છે .

સેટેલાઈટ : (૨) બળવંિરાય હરીલાલ મહેિા (ઉ.વ.૬૨)(રહે.ગામ. લીબાળી િા. ગઢડા જી. બોટાદ)
િા.૦૬/૦૫/૨૦૧૯ ના કલાક ૦૯/૦૦ થી ૦૯/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન શીવરં જની બી.આર.ટી.એસ બસ સ્ટેંન્દ્ડ
થી ઇસ્કોન બી.આર.ટી.એસ. બસ સ્ટેન્દ્ડ સુધીની મુસાફરી દરમ્યાન કોઇ અજાણી વ્યક્તિએ બળવંિરાયના
પેંટના ખખસ્સામાંથી રોકડ રૂપપયા ૧,૬૫,૦૦૦/- ચોરી કરી લઇ ગઇ છે . આ અંગેની ફરીયાદ બળવંિરાય
મહેિા એ સેટેલાઇટ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોંધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એમ.એસ.મહેશ્વરી
ચલાવે છે .
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ચાંદખેડા : કૃણાલભાઇ ઇશ્વરભાઇ ઠાકોર (ઉ.વ.૨૫)(રહે.રામજરૂખા ટોરે ન્દ્ટ પાવરની પાછળ જે.પી.ની ચાલી
પાસે કેશવનગર સાબરમિી) એ િા.૦૬/૦૫/૨૦૧૯ નારોજ ચાંદખેડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી
છે કે િા.૩૦/૦૪/૨૦૧૯ બપોરના ૩/૧૫ વાગ્યાના સુમારે ચાંદખેડા ટી.પી.૪૪ મા આવેલ આશાપુરા સુપર
માકે ટ પાસે આવેલ રોડ ઉપર કૃણાલભાઇની છોટા હાથી ગાડીની ડ્રાઇવર સાઇડ વચ્ચેના ભાગે મુકેલ સ્કુલ
બેગ કે જેમાં કદરયાણાના માલસામાન ના મેળવેલ કુલ રૂપપયા ૧,૨૯,૫૧૭/- મુકેલ હિા િે થેલો કોઇ અજાણી
વ્યક્તિ ચોરી કરી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી વી.આર.દે સાઇ ચલાવે છે .

શહેરર્ોટડા : સુરેન્દ્રભાઇ ગુપ્િેશ્વર પાન્દ્ડે (ઉ.વ.૪૮)(રહે.શદકિનગર અંખબકાનગર તુલસીપાકા ની બાજુમાં
નાના ખચલોડા) િા.૦૬/૦૫/૧૯ ના તલાક ૯/૦૦ થી ૯/૧૫ વાગ્યા દરમ્યાન અમદુપુરા બસ સ્ટેન્દ્ડ થી
ુ ા ખબ્જ સુધીની ઓટોરીક્ષાની મુસાફરી દરમ્યાન ઓટોરીક્ષાનો ચાલક િથા િેમા બેસલ
ચાંમડ
ે બે મહીલા િથા
એક પુરુષ (૨૦ થી ૩૦ વષાના આશરાના) રીક્ષામાં ધક્કા-મુક્કી કરી સુરેન્દ્રભાઇની નજર ચુકવી િેમના
ખખસ્સામાં રાખેલ રોકડ રૂપપયા ૧,૫૩,૦૦૦/- ચોરી કરી લઈ ગયા છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
એમ.આઇ.ચૌધરી ચલાવે છે .

એરપોટક : દદનેશભાઈ S/O ખુશાલદાસ સાઘવાણી (ઉ.વ.૬૭)(રહે.પ્રથમ માળ, ગીરનાર ફ્લેટ, જગમાલ
ચોક, જુનાગઢ) િા.૦૬/૦૫/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૦/૪૫ થી કલાક ૧૦/૫૫ વાગ્યા સુઘીના સમયગાળા
દરમ્યાન સંિ પનરં કારી ભવન ના કોટ પાસે રોડ ઉપર ઓટોરીક્ષાની મુસાફરી દરમ્યાન ઓટોરીક્ષાનો ચાલક
િથા િેમા બેસેલ બીજા ચાર ઇસમોએ દદનેશભાઇ ની નજર ચુકવી િેમના ગળામાંથી સોનાની ચેઇન દકિંમિ
રૂપપયા ૨૮,૦૦૦/-મિાની ચોરી કરી લઈ ગયા છે .આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી જે.એન.બોડાિ ચલાવે છે .

મનર્ોલ : ભગીરથભાઇ રાજારામ શેઠ (રહે.માધવ એવન્દ્યુ મેલડી માિા મદીર પાસે શુકન ચાર રસ્િા પાસે
પનકોલ) િા ૬/૫/૧૯ ના કલાક ૧૨/૪૫ થી ૧૨/૫૫ વાગ્યા દરમ્યાન પનકોલ રાજહંસ સીનેમા પાસે આવેલ
વૈભવ સ્ર્ુડીયો સામે રોડ ઉપર પાકા કરે લ પોિાની એકટીવાની ડેકી િોડી, કોઇ અજાણી વ્યક્તિ ડેકીમાંથી
રોકડ રૂપપયા ૪,૦૦,૦૦૦/- ચોરી કરી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એ.જે.પરમાર ચલાવે છે .

આત્િહત્યા :-

સિાચાર યાદી નં.૭૯૩/૧૯

રાિોલઃ સુનીલ સ/ઓ શ્યામલાલ પટેલ (ઉ.વ.૨૧) (રહે.દે વ સમ ૃધ્ધ રે સીડેન્દ્સી સ્વામીનારાયણ મંદીર પાસે
માધવ સ્કુલ સામે વસ્ત્રાલ) એ અગમ્ય કારણસર િા.૬/૫/૧૯ સવારના ૧૧/૦૦ વાગ્યાના સુમારે પોિાના
ઘરે પંખાના હક
ુ માં સાડી બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે રામોલ પોલીસે અકસ્માિ મોિ
નોધી આ અંગેની િપાસ મ.સ.ઈ.શ્રી ભીખુભાઈ ભલાભાઈ ચલાવે છે .

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