જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા૨૫/૦૭/૨૦૧૯ ગરૂુ વાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૨૪૪/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૬૫ કેસ કરી, ૪૯ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૪૧૮ લીટર દે શી
દારૂ, ૧૯૭ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૦૧ સ્કુટર, ૦૨ ઓટોરીક્ષા અને ૦૧ કાર કબજે કરી હિી. િેમજ જુગાર ધારા
હેઠળ ૦૫ કેસ કરી, ૧૩ વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૪૭,૭૫૦/- અને જુગારના સાધનો કબજે કયાા હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૨૪૫/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૫૩ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી.૯૩ મુજબ ૦૩ વ્યક્તિઓની અને પાસા હેઠળ ૦૩
વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી.

છે તરપીંડીની ફરીયાદઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૨૪૬/૧૯

નવરં ગપરુ ા : મપનષભાઇ પિનોદચંન્દ્ર જોષી (ઉ.િ.૪૫)(રહે,રાધેપિલા બંગલો સુપર રો-હાઉસ સામે ઘુમા
ગામ એ િા.૨૪/૭/૧૯ નારોજ નિરં ગપુરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાિી છે કે સને-૨૦૧૮ થી
આજદીન સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન આરોપી (૧) જીગરભાઇ શાહ (રહે.શરણમ ફલેટ, પાટા નં-૮, સત્યમ
સ્ટેટસ સામે માણેકબાગ જોધપુર) (૨)કકષ્ણાબેન અરપિિંદભાઇ પટેલ (રહે.સુયાનગર પ્રકાશનગર સામે
મણીનગર) (૩)સુપનલકુમાર રામચંન્દ્ર મીણા (રહે. રૂર કોમ્્લેક્ષ શારદાબેન હોસ્પીટલ સામે સરસપુર) અને
(૪)કહમાન્દ્રીબેન જીગરભાઇ શાહ (રહે.શરણમ ફલેટ, પાટા નં-૮, સત્યમ સ્ટેટસ સામે માણેકબાગ જોધપુર)
ભેગામળી આશ્રમરોડ જુની રીઝિા બેન્દ્ક પાછળ મીલ ઓફીસર કોલોની ખાિે આિેલ આર.સી.એસ.પી.એલ.
શેર બ્રોકીંગ પ્રા.લી. કંપની િથા આર.સી.એસ.પી.એલ. મલ્ટી કોમોડેટીઝ પ્રા.લી. કંપની ની ઓફીસ ખાિે
ડીમેટ એકાઉન્દ્ટ ખોલાિી િેમાં શેરોની ખરીદ િેચાણ કરી, શેરોના ભાિ ડાઉન થિા કહમાન્દ્રીબેન જીગરભાઇ
શાહ ગ્રાહક નંબર-૫૦૦૭ ના ખાિામાં રૂપપયા ૨૭,૦૦,૦૦૦/- િથા કકષ્ણાબેન અરપિિંદભાઇ પટેલના ગ્રાહક
નંબર- ૫૦૪૮ ના ખાિામાં રૂપપયા ૧૨,૦૦,૦૦૦/- િથા સુપનલકુમાર રામચંન્દ્ર મીણાના ગ્રાહક નંબર- ૫૦૬૦
ના ખાિામાં રૂપપયા ૨૫,૦૦,૦૦૦/- મળી કુલ રૂપપયા ૬૪,૦૦,૦૦૦/- િથા આર.સી.એસ.પી.એલ.મલ્ટી
કોમોડેટીઝ પ્રા.લી. કંપનીના ના રૂપપયા ૫૩,૭૬,૨૩૦/- મળી કુલ રૂપપયા ૧,૧૭,૭૬,૨૩૦/- કંપનીમાં
ભરિાના થિા હોિા છિા, રૂપપયા નહીં ભરી કંપની સાથે પિશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી કરી છે . આ ગુનાની
િપાસ પો.ઇ.શ્રી પી.બી.દે સાઇ ચલાિે છે .
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ઘાટલોડીયા : મયુરભાઇ રમણીકભાઇ ગોહીલ(ઉ.િ.૨૭)(રહે.આનંદનગર રો-હાઉસ, નિ સંસ્કાર કહન્દ્દી
સ્કુલની બાજુમાં, ઘાટલોડીયા) એ િા.૨૪/૦૭/૨૦૧૯ નારોજ ઘાટલોડીયા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ
નોંધાિી છે કે િા.૨૮/૦૯/૨૦૧૮ થી િા.૦૯/૦૫/૨૦૧૯ સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન આરોપી
(૧)રજિપસિંહ ભરિપસિંહ ભાટી અને (૨)જ્ઞાનેશ્વરીદે િી ભરિપસિંહ ભાટી (બંને રહે.આનંદબાગ સોસાયટી,
એલીસબ્રીજ) એતબીજાની મદદગારી કરી, મયુરભાઇને બેંકમાં સારી નોકરી અપાિિાની િાિ કરી, પિશ્વાસમાં
લઇ િેમની પાસેથી એફ.ડી. મારફિે િેમજ હાથ ઉછીના પેટે કુલ રૂપપયા ૨,૩૬,૦૦૦/- મેળિી લઇ પરિ
નહી આપી, મયુરભાઇ સાથે પિશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી કરી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
એ.આર.ડાંગર ચલાિે છે .

ઘરફોડઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૨૪૭/૧૯

વસ્ત્રાપરુ : સુરેશભાઈ કકશનચંદ મોનીયાની (રહે.સ્ટેટસ ટાિર, સાલ હોક્સ્પટલ ની બાજુમા િસ્ત્રાપુર) એ
િસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાિી છે કે િા.૨૩/૦૭/૨૦૧૯ રાિના ૯/૩૦ થી
િા.૨૪/૦૭/૨૦૧૯ સિારના ૯/૪૫ િાગ્યા દરમ્યાન િસ્ત્રાપુર સંદેશપ્રેસ રોડની બાજુમા અદ્વેિ કોમ્પલેક્ષ
ખાિે આિેલ પોિાની “ન્દ્યુ રમેશ કકરણા સ્ટોસા” નામની દુકાનના શટરના લોક ની પટ્ટી કાપી, શટર ઉચુ કરી
કાચનો દરિાજો ખોલી, અજાણી વ્યક્તિ દુકાનમા પ્રિેશ કરી, ટેબલના ડ્રોિરમાંથી રોકડ રૂપીયા ૨,૧૫,૦૦૦/િથા એલાઈચી, કાજુ, બદામ ના પેકેટ કકિંમિ રૂપીયા ૩,૦૦૦/- મળી કુલ રૂપીયા ૨,૧૮,૦૦૦/- મિાની
ચોરી કરી લઈ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એચ.ડી.મકિાણા ચલાિે છે .

ર્ાગડાપીઠ : પિનોદભાઇ જગદીશભાઇ પિિારી (રહે.કિશ બંગ્લોઝ પાંજરાપોળ પાસે સરદાર પટેલ રીંગ રોડ
િસ્ત્રાલ) એ કાગડાપીઠ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાિી છે કે િા.૨૩/૦૭/૨૦૧૯ રાિના ૧૦/૦૦ થી
િા.૨૪/૦૭/૨૦૧૯ ના કલાક ૯/૩૦ િાગ્યા સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન રાયપુર મકહપિરામ રૂપરામ
આશ્રમની પાછળ આિેલ “કદલ્લી પે્સુ રોડ કેરીયર” નામના ટ્રાન્દ્સપોટા ના ગોડાઉનના શટરનુ ં િાળુ િોડી,
અજાણી વ્યક્તિ ગોડાઉનમા પ્રિેશ કરી, ગોડાઉનમાથી ૧૧ નંગ કાપડના રોલ પાસાલો કુલ કકિંમિ રૂપપયા
૧,૩૨,૦૦૦/- િથા જીન્દ્સના પેન્દ્ટના કાપડની ગાંસડી નંગ-૧ કકિંમિ રૂપપયા ૩૫,૦૦૦/- મળી કુલ રૂપપયા
૧,૬૭,૦૦૦/- મિાની ચોરી કરી લઈ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એમ.બી.પટેલ ચલાિે છે .

સોનીની ચેઇન ખેંચી તોડી લઇ ગયા :-

સિાચાર યાદી નં.૧૨૪૮/૧૯

વાડજ : હેિલબહેન િા/ઓ કૃણાલપસિંહ િાઘેલા (ઉ.િ.૩૦)(રહે.હરકકશન એપાટા મેન્દ્ટ ગોરધનપાકા જુના
િાડજ) િા.૨૪/૦૭/૨૦૧૯ સાંજના ૬/૩૦ િાગ્યાના સુમારે જુના િાડજ ઇશ્વર ચરણ ફલેટ ની પાસે
ગીરધનપાકા ની આગળ નિા બનિા ફલેટ આગળ ઉભા હિા દરમ્યાન એક એકટીિા ઉપર આિેલ બે પુરૂષ
(૨૫ થી ૩૦ િષાના આશરાના) ભેગામળી હેિલબહેનના ગળામાંથી સોનાનો દોરો કકિંમિ રૂપપયા ૨૦,૦૦૦/ખેંચી િોડી લઇ નાસી ગયા હિા. આ અંગેની ફરીયાદ હેિલબહેન િાઘેલા એ િાડજ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે
નોંધાિી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી આર.બી.રાજપુિ ચલાિે છે .
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પાલડી : રે ખાબહેન િા/ઓ કદલીપભાઇ કલાલ (ઉ.િ.૩૪)(રહે.રૂતુરાજ ફ્લેટ પીટી કોલેજ રોડ શાંપિિન
પાલડી) િા.૨૩/૦૭/૨૦૧૯ ના કલાક ૭/૧૫ િાગ્યાના સુમારે પાલડી પી.ટી.કોલેજ રોડ શાંપિિન રૂતુરાજ
ફ્લેટના મુખ્ય ગેટ પાસેથી પોિાની એતટીિા ચલાિી પસાર થઇ રહ્યા હિા દરમ્યાન મોટર સાયકલ ઉપર
આિેલ પુરૂષ (૨૫ િષાના આશરાનો) રે ખાબહેનના ગળામાંથી સોનાનો દોરો કકિંમિ રૂપપયા ૨૫,૦૦૦/- ખેંચી
િોડી લઇ નાસી ગયો હિો. આ અંગેની ફરીયાદ રે ખાબહેન કલાલ એ પાલડી પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોંધાિી
છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ડી.જે. પટેલ ચલાિે છે .

અિરાઇવાડી : સંગીિાબહેન િા/ઓ અંબરસન સુગદર (રહે.ગુજરાિ હાઉસીગ બોડા સિોદયનગર
અમરાઇિાડી) િા.૨૪/૦૭/૨૦૧૯ ના કલાક ૩/૦૦ િાગ્યાના સુમારે પોિાના મકાનની આગળ કંમ્પાઉડમા
સુિા હિા દરમ્યાન એક અજાણ્યો પુરૂષ આિી, સંગીિાબહેન ના ગળામાંથી સોનાની ચેઇન કકિંમિ રૂપપયા
૪૦,૦૦૦/- ખેંચી િોડી લઇ અજાણ્યા મોટર સાઇકલ ચાલક ની પાછળ બેસી નાસી ગયો હિો. આ અંગેની
ફરીયાદ સંગીિાબહેન સુગદર એ અમરાઇિાડી પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોંધાિી છે . આ ગુનાની િપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી ડી.એસ.મકિાણા ચલાિે છે .

ચોરીઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૨૪૯/૧૯

િાધવપરુ ા : હષાદભાઇ ભાઇલાલભાઇ દરજી (ઉ.િ.૪૦)(રહે.તુલશીશ્યામ ફ્લેટ ભીમજીપુરા નિાિાડજ) એ
માધિપુરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાિી છે કે િા.૨૪/૦૭/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૨/૦૦ િાગ્યાના
સુમારે પોિાને ત્યાં કામ કરિા આરોપી રમેશભાઇ પુરણદાસ પસિંધી (જેના સરનામા ની ખબર નથી) ને
ુ ા આર.સી.આંગડીયા પેઢી ખાિે પોિાનુ ં મોટર સાયકલ નંબર જીજે-૦૧-એફ.િી-૩૨૪૮ કકિંમિ રૂપપયા
માધુપર
૩૦,૦૦૦/- આપી િેમના પેઢીમાં આિેલ રોકડ રૂપપયા ૪૫,૯૦૦/- લેિા સારૂ મોકલેલ હિો. જે આરોપી
રમેશભાઇ મોટર સાઇકલ અને રોકડ રૂપપયા ૪૫,૯૦૦/- લઇ પરિ આિેલ નથી. આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.
શ્રી જે.ડી.બારોટ ચલાિે છે .

દદવાલ નીચે દટાઇ જતાં મત્ૃ ય ુ :-

સિાચાર યાદી નં.૧૨૫૦/૧૯

વાસણા : ગુજ
ં નભાઇ લલીિભાઈ પનીયા (ઉ.િ.૩૦)(રહે.બંશીધર સોસાયટી, સુદરિન
ં
ની સામે િાસણા)
િા.૨૪/૦૭/૨૦૧૯ બપોરના ૪/૦૦ િાગ્યા પહેલા કોઈપણ સમયે પોિે કૃપલ ફલેટની સામે આિેલ ટોરે ન્દ્ટ
પાિર ના સબ સ્ટેશનનો મુખ્ય દરિાજો ખોલિા જિા, દરિાજો ઉપરની છિને અડેલો હોઇ, જે દરિાજો બળ
િાપરી ખોલિા જિા, દરિાજાની ઉપર ની છિ િથા કદિાલ ગુજ
ં નભાઇ ઉપર પડિા નીચે દટાઈ જિાં શરીરે
ઇજાઓ થિા, સારિાર અથે િેમને જીિરાજ મહેિા હોસ્પીટલ ખાિે દાખલ કયાા હિા જયાં સારિાર દરમ્યાન
િેમનુ ં મ ૃત્યુ પનપજયુ હતુ. આ અંગે િાસણા પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
યુ.આર.ભટ્ટ ચલાિે છે .
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િાથાના ભાગે સીલીંગ વાગતા મત્ૃ ય ુ :-

સિાચાર યાદી નં.૧૨૫૧/૧૯

ઓઢવ : ઉષાબહેન િા/ઓ બ્રજકકશોર ચૌધરી (ઉ.િ.૩૮)(રહે.ગીરીરાજ સોસાયટી આશીિાાદ સીટી ફલેટ
સામે આકદનાથનગર ઓઢિ) નાઓ િા.૨૦/૦૭/૨૦૧૯ બપોરના ૩/૪૫ િાગ્યાના સુમારે ઓઢિ આદશા
એસ્ટેટની સામે હરીધામ એસ્ટેટ ફેકટરી ની અંદર કામ કરિા હિા દરમ્યાન માથાના ભાગે સીલીંગ િાગિા
ગંભીર ઇજા થિા સારિાર અથે િેમને સીિીલ હોસ્પીટલમાં દાખલ કયાા હિા. જયાં સારિાર દરમ્યાન
િા.૨૪/૦૭/૨૦૧૯ બપોરના ૩/૦૦ િાગે િેમનુ ં મ ૃત્યુ પનપજયુ હતુ. આ અંગે ઓઢિ પોલીસે અકસ્માિ
મોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ડી.બી.પલાશ ચલાિે છે .

મવજ ર્રં ટ લાગતા મત્ૃ ય ુ :-

સિાચાર યાદી નં.૧૨૫૨/૧૯

મનર્ોલ : હેમીલ શૈલેષભાઇ કોટડીયા (ઉ.િ.૧૬)(રહે.રામનગર ટેનામેંટ ઉત્તમનગર સામે પનકોલ)
િા.૨૪/૭/૧૯ ના કલાક ૭/૩૦ િાગ્યાના સુમારે પોિાના ઘર ની પાણીની ટાંકી સાફ કરિા હિા ત્યારે
ઇલેકટ્રીક મોટર થી પિજ કરં ટ લાગિા સારિાર અથે િેમને પસિીલ હોસ્પીટલ ખાિે દાખલ કયાા હિા જયાં
સારિાર દરમ્યાન કલાક ૯/૨૫ િાગે ફરજ પરના ડૉ.શ્રી. એ િેમને મ ૃિ જાહેર કયાા હિા. આ અંગે પનકોલ
પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ મ.સ.ઇ.શ્રી સુરિીરપસિંહ સ્િરુપપસિંહ ચલાિે છે .

આત્િહત્યા :-

સિાચાર યાદી નં.૧૨૫૩/૧૯

ુ રાત યમુ નવસીટી : કંચનબહેન મુકેશભાઇ સોલંકી (ઉ.િ.૨૨)(રહે.કૃષ્નગર પિભાગ-૧, લગધીરભાઇ ની
ગજ
ચાલી સોલાર હોસ્પીટલ ની સામે, નારણપુરા) એ અગમ્ય કારણસર િા.૨૪/૭/૧૯ બપોરના ૧/૧૫ િાગ્યા
પહેલા કોઇપણ સમયે પોિાના ઘરે ગળે ફાંસો ખાઇ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે ગુજરાિ યુપનિસીટી
પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી આર.સી.ધુમ્મડ ચલાિે છે .

નાયબ પોલીસ કપમશનર,
કંટ્રોલરૂમ, અ’િાદ શહેર.
પોલીસ કપમશનર િિી.
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