જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૧૦/૦૬/૨૦૧૯ સોિવાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૯૮૭/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૭૪ કેસ કરી, ૬૭ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૧૧૫૦ લીટર
દે શી દારૂ, ૪૨ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ અને ૧ રરક્ષા કબજે કરી હિી. િેમજ જુગાર ધારા હેઠળ ૭ કેસ કરી ૩૦
વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૧,૦૩,૧૧૦/- અને જુગારના સાધનો કબજે કયાા હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૯૮૮/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ
કુલ ૭૭ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી.

મવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :-

સિાચાર યાદી નં.૯૮૯/૧૯

ઓઢવ : હર્ા ઉમેશચંદ્ર દુબે (ઉ.વ.૪૦)(રહે.મારૂિી ટે નામેંટ ભાવના સ્કુલ પાસે વસ્ત્રાલ રોડ ઓઢવ) એ
િા.૯/૬/૧૯ નારોજ ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે માચા/૨૦૧૮ થી રડસેમ્બર/૨૦૧૮
સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન ઓઢવ વસ્ત્રાલ રોડ ભાવના સ્કુલ પાસે મારુિી ટેનામેંટ “ઓમ એન્ટરપ્રાઇઝ”
ખાિે આરોપી (૧)કાપડ દલાલ:- કમલ ઓમપ્રકાશ ખબાની (રહે.પ્લોટ નંબર-૧ થી ૩૦ સમથા રે સીડંસી
યશોલક્ષીનગર કાબપુર મહારાષ્ટ્ર) (૨) “ઝી ફેબ” અક્મમ કોમ્પલેક્ષ, રામમંદીર, ગોરે ગાંવ, મુબ
ં ઈ નામની
પેઢીના માલીક એઝાઝભાઇ (૩) “મોનોપોલી ટેક્ષફેબ” આર.એ.કડવઈ રોડ, નેશનલ માકે ટ નજીક, વડાલા,
મુબ
ં ઈ નામની પેઢીના માલીક એઝાઝઅહેમદ અને (૪) “એન.આર.એ. એન્ટરપ્રાઈઝ” ડી.એ.ગોમસ ઇન્ડ.
એસ્ટેટ, લાિીયા રબ્બર ઇન્ડ. નજીક. અંધેરી કુરલા રોડ, અંધેરી ઇસ્ટ, મુબ
ં ઈ નામની પેઢીના માલીક
અનીશભાઇ િથા મળિીયા માણસોએ ભેગામળી કુલ ૬,૬૮,૩૦૫ મીટર કાપડ કુલ રકિંમિ રૂપપયા
૬,૦૧,૪૭,૭૨૧/- મિાનુ ં મેળવી લઇ, િે પેટે કોઇ રકમ નહી ચુકવી પવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી કરી છે .
આ ગુનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી આર.જી.જાડેજા ચલાવે છે .
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નરોડા : ગુજ
ં નભાઇ શૈલેશભાઇ પિવેદી (ઉ.વ.૩૦)(રહે.ચારુપાકા સોસાયટી ખોડીયાર માિાના મંદીરની પાસે
પાયલનગર નરોડા) એ િા.૯/૬/૧૯ નારોજ નરોડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે વર્ા ૨૦૧૮
ના ઓતટોમ્બર/નવેમ્બર/રડસેમ્બર િથા જાન્યુઆરી/૨૦૧૯ માં નારાયણનગર બસ સ્ટેંડની પાસે સુહદ
કોમ્પ્લેક્ષ મા એફ/૧૭ માં આવેલ “અપનકા એંટરપ્રાઇઝ” નામની ગુજ
ં નભાઇની દુકાનમાંથી ઇલેતરીક નો સરસામાન જુદા-જુદા વેપારીઓને આપેલ િેઓના લેણા પેટે બીલના નીકળિા કુલ રૂપપયા ૪૨,૮૩,૨૪૮/લેવાના બાકી હોય િે રૂપીયા ગુજ
ં નભાઇની દુકાને નોકરી કરિા સેલ્સમેન આરોપી ધ્રુમીલ જગદીશભાઇ
પિવેદી (રહે.દે વમાણેક એપાર્ટા મેંટ શ્રીનાથ પાટી પ્લોટની સામે પનકોલ નરોડા) એ જુદી-જુદી દુકાનોએ જઈ
ગુજ
ં નભાઇ ના લેણા પનકળિા રૂપપયા લઈ આવી, આશરે ૬,૦૦,૦૦૦/- રૂપીયા જેટલા દુકાનમા જમા કરાવી
બાકીના કુલ રૂપપયા ૩૬,૮૩,૨૪૮/- પોિાની પાસે રાખી લઇ નાસી જઈ ગુજ
ં નભાઇ સાથે પવશ્વાસઘાિ અને
છે િરપીંડી કરી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી જે.જી.કામળીયા ચલાવે છે .

ઘરફોડ :-

સિાચાર યાદી નં.૯૯૦/૧૯

ઇસનપરુ : અંકીિાબેન વા/ઓ પવષૃિભાઇ પટેલ (ઉ.વ.૩૦)(રહે.પપવિનગર સોસાયટી, કેડીલા લેબોરે ટરી
સામે ઘોડાસર) એ િા.૦૯/૦૬/૨૦૧૯ નારોજ ઇસનપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે
િા.૨૯/૦૫/૧૯ સાંજના ૭/૦૦ થી િા.૦૯/૦૬/૧૯ સાંજના ૬/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન ઇસનપુર રામવાડી
શ્રીનાથ બંગ્લોઝ ખાિે આવેલ અંકીિાબેનના પપ્પાના મકાનના રસોડાની બારી ખોલી, લોખંડની જાળી િોડી,
અજાણી વ્યક્તિ મકાનમાં પ્રવેશ કરી, બેડરૂમમાં મુકેલ લાકડાની પિજોરીમાંથી રોકડ રૂપપયા ૧,૮૦,૦૦૦/ચોરી કરી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી કે.એમ.ચાવડા ચલાવે છે .

લટ
ં ુ :-

સિાચાર યાદી નં.૯૯૧/૧૯

રરવરફ્રન્ટ વેસ્ટ : નંદીનીબેન ડો/ઓ પવજયભાઇ શાહ (ઉ.વ.૨૫)(રહે.ચા વાળા સોસાયટી, મ્યુ.સ્કુલ અને
લાઇબ્રેરીની બાજુમા, મણીનગર) િા.૦૮/૦૬/૧૯ ના કલાક ૦૭/૪૫ વાગ્યા સુમારે રીવરફ્ર્નન્ટ પાસે રોડ
ઉપર એસ.વી.પી. હોક્સ્પટલ સામે રોડ ઉપરથી પોિાની એતટીવા ચલાવી પસાર થઇ રહ્યા હિા દરમ્યાન
એક મોટર સાયકલના ચાલકે નંદીનીબેનના ગળામાંથી સોનાનો કંઠી ભાિનો દોરો રકિંમિ રૂપપયા ૩૦,૦૦૦/મિાનો ખેંચી િોડી લુટં કરી લઇ ગયો છે . આ અંગેની ફરીયાદ નંદીનીબેન શાહ એ રરવર ફ્રન્ટ વેસ્ટ પોલીસ
સ્ટેશન ખાિે નોંધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ ઇન્ચાર્જ પો.ઇ.શ્રી પી.બી.દે સાઇ ચલાવે છે .

સરદારનગર : રમીલાબેન વા/ઓ રાજુભાઇ પટણી (ઉ.વ.૪૨)(રહે,હરીભાઇ ના દવાખાના સામે ગણેશકુમાર
ની ચાલી સરસપુર) િા.૨૨/૦૫/૧૯ ના કલાક ૦૦/૩૦ વાગ્યા સુમારે કુબેરનગર માયા પસનેમા રોડ
એમ.આઇ. મોબાઇલ સ્ટોસા નજીકથી પસાર થઇ રહ્યા હિા દરમ્યાન એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે
પુરૂર્ રમીલાબેનના ગળામાંથી સોનાનો નેકલેશ રકિંમિ રૂપપયા ૬૦,૦૦૦/- મિાનો ખેંચી િોડી લુટં કરી નાસી
ગયા છે . આ અંગેની ફરીયાદ રમીલાબેન પટણી એ િા.૦૯/૦૬/૨૦૧૯ નારોજ સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશન
ખાિે નોંધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ ઇન્ચાર્જ પો.સ.ઇ.શ્રી આઇ.કે.મોથલલયા ચલાવે છે .
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ચોરીઃ-

સિાચાર યાદી નં.૯૯૨/૧૯

વસ્ત્રાપરુ : પવધીબેન D/o પ્રપવણભાઈ ચૌહાણ (ઉ.વ.૨૯)(રહે. મહાલક્ષ્મી ચોક સેન્રલ બેંક ઓફ ઇન્ન્ડયા
પાસે જામનગર) એ વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૦૯/૦૬/૨૦૧૯ ના કલાક
૧૧/૧૫ વાગ્યાના સુમારે અંધજન મંડળ અને જી.એમ.ડી.સી. ગ્રાઉન્ડની વચ્ચેના ભાગેથી જિા રોડ ઉપરથી
રીક્ષામાં બેસી પસાર થઇ રહ્યા હિા દરમ્યાન કોઇ અજાણ્યા એતટીવા ચાલકે પવધીબેન નુ ં પસા કે જેમા
મોબાઇલ ફોન રકિંમિ રૂપપયા ૧૦,૦૦૦/-, સોનાની બે બંગડી રકિંમિ રૂપપયા ૧૫,૦૦૦/- િથા રોકડ રૂપપયા
૧૦૦૦/- િેમજ અગત્યના દસ્િાવેજો મુકેલ હિા િે પસા પવધીબેનની નજર ચુકવી ચોરી કરી લઇ ગયો છે .
આ ગુનાની િપાસ મ.સ.ઈ.શ્રી ભગિપસહ લુમ્બાભાઈ ચલાવે છે .

વાહન ચોરીઃ-

સિાચાર યાદી નં.૯૯૩/૧૯

નારોલ : રાજેન્દ્રકુમાર સીિારામ ખટીક (ઉ.વ.૨૫)(રહે.વ ૃદાનવન પાકા રામરાજયનગર પાસે અમરાઇવાડી)
એ િા.૦૧/૦૬/૨૦૧૯ સાંજના ૭/૩૦ વાગ્યાના સુમારે નારોલ શાહવાડી બજરં ગ રેડસા ગોડાઉન આગળ
પોિાની બોલેરો પીકઅપ સીબીસી ગાડી નંબર જીજે-૦૧-ડીઝેડ-૮૬૯૬ રકિંમિ રૂપપયા ૧,૫૦,૦૦૦/- મિાની
પાકા કરી મુકી હિી. જેની ચોરી િા.૦૩/૦૬/૨૦૧૯ ના કલાક ૦૯/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન થઇ હિી. આ
અંગેની ફરીયાદ રાજ ેંદ્રકુમાર ખટીક એ િા.૯/૬/૧૯ નારોજ નારોલ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોંધાવી છે . આ
ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી આર.આર.અમલીયાર ચલાવે છે .

આત્િહત્યાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૯૯૪/૧૯

રાિોલ : જય અજાબરાવ કાપસે (ઉ.વ.૨૦)(રહે.જનિાનગર રામોલ)એ અગમ્ય કારણસર િા.૦૮/૦૬/૧૯
રાિના ૯/૪૫ વાગ્યા પહેલા કોઇપણ સમયે પોિાના ઘરે ધાબાના હક
ુ માં કમ્મર પટ્ટો ભરાવી ગળે ફાસો ખાઇ
આત્મહત્યા કરી છે . આ અંગે રામોલ પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ મ.સ.ઇ.શ્રી અમ ૃિભાઇ
મોહનભાઇ ચલાવે છે .

શાહપરુ : મપનર્ મનુભાઇ ખલાસ (ઉ.વ.૨૦)(રહે.ઉભો રોડ વનમાળી વાકાની પોળ શાહપુર) એ અગમ્ય
કારણસર િા.૦૭/૦૬/૧૯ બપોરના ૨/૦૦ વાગ્યાના સુમારે પોિાના ઘરે ઉધઈ મારવાની દવા પી લેિા
સારવાર અથે િેમને પસપવલ હોક્સ્પટલ ખાિે દાખલ કયાા હિા. જયાં સારવાર દરમ્યાન િા.૦૯/૦૬/૧૯
સવારના ૬/૧૫ વાગે િેમનુ ં મ ૃત્યુ પનપજયુ હતુ. આ અંગે શાહપુર પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોંધી આ અંગેની
િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી પી.જે.સોલંકી ચલાવે છે .

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