જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
ુ વાર
તા.૧૦/૦૫/૨૦૧૯ શક્ર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૮૦૬/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૫૦ કેસ કરી, ૫૨ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૪૬૬ લીટર દે શી
દારૂ, ૧૭૭ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૬ બબયર ટીન, ૧૦ બબયર બોટલ, ૧ કાર અને ૧ સ્કુટર કબજે કર્ુુ હતુ. િેમજ
જુગાર ધારા હેઠળ ૪ કેસ કરી ૧૭ વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૧૮,૯૩૦/- અને જુગારના સાધનો કબજે
કયાુ હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૮૦૭/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ
કુલ ૯૪ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પાસા હેઠળ ૪ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી.

છે તરપીંડીની ફરીયાદઃ-

સિાચાર યાદી નં.૮૦૮/૧૯

ખાડીયાઃ પનપિનકુમાર સુરેશકુમાર ગાંધી (ઉ.વ.૪૨) (રહે. શાંિમ રે સીડેન્સી સુપવધા ચાર રસ્િા ગીિાબાગ
સોસાયટી પાસે પાલડી) એ િા.૯/૫/૧૯ નારોજ ખાડીયા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે
આરોપી કીન્કર સદન ગુચ્છાઇિ (રહે.રાજ એપાટુ મેન્ટ ઇસનપુર) એ ખાડીયા, માણેકચોક ખાિે દે ડકાની પોળ
સામે, વીર કલા કોમ્પ્લેક્ષ, પહેલા માળે દુકાન નં.૧ “ અષ્ઠ મંગલ “ નામની સોનાના દાગીના બનાવવા િથા
વેચવાની દુકાનેથી િા.૦૩/૦૫/૧૯ બપોરના ૩/૪૫ વાગ્યાના સુમારે િથા િા.૦૪/૦૫/૧૯ બપોરના
૧/૩૦ વાગે િથા સાંજના ૭/૧૫ વાગ્યાના જુદા-જુદા સમયે ઓડુ ર પ્રમાણે પનિીશકુમારની દુકાને આવીને
૨૪ કેરેટ ગોલ્ડ (સોનુ), જેનુ ં કુલ વજન આશરે ૯૯૫.૮૧ જેની કકમિ રૂપપયા ૩૧,૮૬,૫૯૨/- મત્તાનુ ં સોનુ ં
લઇ જઇ નાસી જઈ પવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી કરી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એસ.આર.ચાવડા
ચલાવે છે .
મનર્ોલઃ ઈન્રેશપસિંહ લાયકપસિંહ ભદોરીયા (ઉ.વ.૬૫) (રહે. કૃષ્ણાપાકુ સોસાયટી લીલાનગર પનકોલ) એ
િા.૯/૫/૧૯ નારોજ પનકોલ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૧૩/૦૩/૧૯ કલાક ૧૦/૩૮
વાગ્યાના સુમારે અજાણી વ્યક્તિએ ઈન્રેશપસિંહ ભદોરીયા િથા િેમના પુત્ર બ્રીજપાલપસિંહના બેન્કના
ખાિામાંથી ઈન્રેશપસિંહ ભદોરીયા િથા બ્રીજપાલપસિંહની જાણ બહાર કુલ રૂપપયા ૬૦,૦૦૦/-ઉપાડી છે િરપીડી
કરી છે . આ ગુનાની િપાસ ઈન્ચાર્જ પો.ઇ.શ્રી આર.જી.જાડેજા ચલાવે છે .
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ુ (રહે. રામરાજયનગર નેશનલ હાઇવે ઓઢવ) એ
અિરાઈવાડીઃ લક્ષ્મીબહેન વા/ઓ ગણેશભાઇ યેમલ
અમરાઈવાડી પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૯/૫/૧૯ સાજના ૫/૪૫ વાગ્યાના સુમારે
રામરાજ્યનગર ચાર રસ્િા નજીક લક્ષ્મીબહેનને ત્રણ અજાણ્યા પુરૂષો મળ્યા હિા જેઓએ લક્ષ્મીબહેનને
જણાવેલ કે મારા શેઠને છોકરો થયેલ છે િો દાન કરવા માગે છે િેમ કહી લક્ષ્મીબહેનને પવશ્વાસમા લઇ
રબારી કોલોની ગેટ નંબર-૬ પાસે બાકાડા ઉપર બેસાડી અને કહેલ કે િમારી પાસેના સોનાના દાગીના જોઇ
જશે િો શેઠ દાન નહી આપે િેમ કહી લક્ષ્મીબહેને ગળામા પહેરેલ સોનાનુ મંગળસુત્ર કકમિ રૂપપયા
૪૦,૦૦૦/-, કાનની સોનાની બુટી, િથા શેરો કકમિ રૂપપયા ૮૦૦૦/- કઢાવી લઇ લક્ષ્મીબહેનના પાકીટમા
મુકાવી ર્ુક્તિ-પ્રર્ુક્તિ કરી દાગીના લઈ શેઠને બોલાવવાનુ કહી છે િરપીડી કરી જિા રહ્યા હિા. આ ગુનાની
િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એ.આર.ચૌધરી ચલાવે છે .
િણીનગરઃ સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઇન્ડીયા મણીનગર બ્રાન્ચ મેનેજર રાજેન્રપ્રસાદ સોહનલાલ વમાુ એ િા.૯/૫/૧૯
નારોજ મણીનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે સને-૨૦૧૩-૨૦૧૪ વષુના સમયગાળા
દરમ્પયાન બેન્કમાં લોન ઓફીસર િરીકે કામ કરિા સુમીિ હરીદાસ પ્રભુ (રહે.૨૭/આર ૧૩૪૨ ત્રીજો માળ
સ્િઋષીના કો.હા.સો.લી. સરદારનગર સમાજ મંકદર હોલ પાસે કોલીવીડાડા મલાડ મુબ
ં ઇ) એ પોિાની
સત્તાનો દુરઉપયોગ કરી ભાડે રાખેલ મકાન માબલકના દસ્િાવેજોના આધારે બેંકમાં ખોટા એકાઉન્ટ ખોલી
િેમાં નાણાકીય વ્યવહારો કરી પોિાના અંગિ ઉપયોય માટે િેનો ઉપયોગ કરી ખોટી સહીઓ કરી બનાવટી
દસ્િાવેજો ઉભા કરી િેનો ખરા િરીકે ઉપયોગ કરી મકાન માબલક સાથે પવશ્વાસઘાિ છે િરપીંડી કરી સ્ટેટ બેંક
સાથે રૂપપયા ૧,૩૧,૫૦૦/- ઉચાપિ કરી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી આઇ.એસ.ગઢવી ચલાવે છે .

ઘરફોડ ચોરી :-

સિાચાર યાદી નં.૮૦૯/૧૯

શહેરર્ોટડાઃ બુધ્ધપસિંહ જયરામ બધેલ (રહે.શકકિનગર લાઇન નંબર-૮ પ્રેમનગર મેમ્પકો) એ શહેરકોટડા
પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૯/૫/૧૯ રાિના ૧૨/૦૦ કલાક થી સવારના ૬/૦૦ વાગ્યા
સુધીના સમયગાળા દરમ્પયાન પોિાના ઘરની ઝાળી ખોલી અજાણી વ્યક્તિ ઘરમાં પ્રવેશ કરી ઘરમાંથી
લોખંડની પેટી ખોલી લેડીઝ પસુ ચોરી કરી લઈ ગઈ છે . પસુમાં સોનાની ચેઈન કકમિ રૂપપયા ૬૦,૦૦૦/સોનાનુ મંગળસુત્ર કકમિ રૂપપયા ૨૫,૦૦૦/- કાનની બુટ્ટી કકમિ રૂપપયા ૨૫,૦૦૦/- સોનાના ઓમ દોરાવેલ
કકચન નંગ-૨ કકમિ રૂપપયા ૬૦૦૦/- અને રોકડ રૂપપયા ૩૦,૦૦૦/- મળી કુલ રૂપપયા ૧.૪૬,૦૦૦/- મત્તા
હિી. આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એ.ડી.ચાવડા ચલાવે છે .
મનર્ોલઃ ગુણવંિભાઇ મગનભાઇ પટેલ (રહે. જય બજરં ગ સોસાયટી શાસ્ત્રી સ્ટેડીયમની બાજુમા બાપુનગર)
એ પનકોલ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૮/૫/૧૯ રાિના ૧૦/૪૫ થી ૧૧/૩૦ વાગ્યા
સુધીના સમયગાળા દરમ્પયાન ્લોટનં.૯૬ કઠવાડા જી.આઇ.ડી.સી.મા મેંઝલ એંજીનીયરીંગ પ્રા.લીમીટેડ
નામની કંપનીની ઓફીસની બારી ખોલી અજાણી વ્યક્તિ ઓફીસમાંથી િીજોરીનુ લોકર િોડી લોકરના બે
પસુમાંથી રોકડ રૂપપયા ૯૦,૦૦૦/- થી ૯૫,૦૦૦/- ચોરી કરી લઈ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
કે.ડી.હડીયા ચલાવે છે .
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લટ
ં ુ ની ફરીયાદઃ-

સિાચાર યાદી નં.૮૧૦/૧૯

િેઘાણીનગરઃ ઉપમિલાબહેન વા/ઓ જશુભાઇ લેઉવા (ઉ.વ.૫૬) (રહે.જોગેશ્વરીનગર મેઘાણીનગર)
િા.૬/૫/૧૯ રાિના ૯/૧૫ વાગ્યાના સુમારે મેઘાણીનગર રત્નાસાગર કેશ્વબાગ સોસાયટી નજીકથી પસાર
થઈ રહ્યા હિા ત્યારે એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે પુરૂષ ઉપમિલાબહેનના ગળામાંથી સોનાની ચેઈન
કકમિ રૂપપયા ૨૫,૦૦૦/- ખેચી િોડી લુટં કરી લઈ નાસી ગયા હિા. આ અંગેની ફરીયાદ ઉપમિલાબહેન
લેઉવા એ િા.૯/૫/૧૯ નારોજ મેઘાણીનગર પોલીસ સ્િેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ
પો.સ.ઈ.શ્રી આર.ડી જાડેજા ચલાવે છે .

ચોરી :-

સિાચાર યાદી નં.૮૧૧/૧૯

ુ રાત યમુ નવમસિટીઃ જીગર અશોકભાઈ દે સાઇ (રહે.શ્રીનાથજીનગર સોસાયટી પંચવટી બીજી લાઈન
ગજ
આંબાવાડી) એ ગુજરાિ ર્ુપનવપસિટી પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે પોિાના ઘરે કામ કરિા
અંજલીબહેન લલીિભાઈ (રહે.શ્રેયસ પુલ નીચે) િા.૮/૫/૧૯ કલાક ૯/૩૦ થી ૧૨/૦૦ વાગ્યા સુધીના
સમયગાળા દરમ્પયાન ઘરમાંથી(૧) સોનાનુ મંગળસુત્ર ડાઈમંડ સાથે કકમિ રૂપપયા ૧,૦૦,૦૦૦/- (૨) સોનાની
ડાયમંડ જડેલી વીંટીઓ નંગ-૦૩ કકમિ રૂપપયા ૫૦,૦૦૦-/ (૨) સોનાની ડાયમંડ ફીટ કરે લી બુટી નંગ-૨
કકમિ રૂપપયા ૩૦,૦૦૦/- (૩) સોનાની બ્રેસલેટ નંગ ૦૪ કકમિ રૂપપયા ૧,૦૦,૦૦૦/- (૪) સોનાની વીંટી
નંગ-૦૬ કકમિ રૂપપયા ૪૦,૦૦૦/- (૫) લેડીસ ઘકડયાળ નંગ-૦૭ કકમિ રૂપપયા ૨૦,૦૦૦ અને રોકડ રૂપપયા
૪૦,૦૦૦/- મળી કુલ રૂપપયા ૩,૮૦,૦૦૦/- મિાની ચોરી કરી લઈ ગયા છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
એ.બી.કાળે ચલાવે છે .

આત્િહત્યા :-

સિાચાર યાદી નં.૮૧૨/૧૯

ુ ગરઃ પવશાલભાઇ ઉફે પવકી સ/ઓ રસીકભાઇ પંચાલ (ઉ.વ.૨૭) (રહે. રમેશનગર રાજલક્ષ્મી
બાપન
સોસાયટીની બાજુમાં હષુદકોલોની રોડ બાપુનગર) એ અગમ્પય કારણસર િા.૦૭/૦૫/૧૯ રાિના ૧૦/૦૦
થી િા.૦૮/૦૫/૧૯ રાિના ૯/૪૫ વાગ્યા સુધીના સમયગાળા દરમ્પયાન પોિાના ઘરે પંખાના હક
ુ માં સાડી
બાંધી ગળે ફાસો ખાઇ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે બાપુનગર પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની
િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી સી.એમ.કાંટેલીયા ચલાવે છે .

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