જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
ુ વાર
તા.૧૪/૦૮/૨૦૧૯ બધ
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૩૬૫/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૩૨ કેસ કરી, ૩૨ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૨૭૫ લીટર દે શી
દારૂ, ૧૧ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ અને ૦૧ સ્કુટર કબજે કર્ુુ હતુ. િેમજ જુગારધારા હેઠળ ૧૦ કેસ કરી, ૫૦
વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૬૨,૬૨૦/- અને જુગારના સાધનો કબજે કયાુ હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૩૬૬/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૮૦ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી.૯૩ મુજબ ૦૨ વ્યક્તિઓની અને પાસા હેઠળ ૦૨
વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી.

મવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :-

સિાચાર યાદી નં.૧૩૬૭/૧૯

સોલા હાઇર્ોટક : હહિેશભાઇ રામસમુચ યાદવ (રહે.ગોપીનાથનગર સોસાયટી, આઇ.સી.બી.આઇસ લેન્ડ
ફ્લેટની બાજુમા વંદેમાિરમ સીટી, ગોિા) એ િા.૧૩/૮/૧૯ નારોજ સોલા હાઇકોટુ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે
ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૨૭/૦૨/૨૦૧૮ થી િા.૧૨/૦૮/૨૦૧૯ સાંજના ૪/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન આરોપી
શીવમ રપવશંકર યાદવ (રહે.ગોપીનાથનગર સોસાયટી, આઇ.સી.બી. આઇસ લેન્ડ ફ્લેટની બાજુમા
વંદેમાિરમ સીટી, ગોિા) એ હહિેશભાઇને પવશ્વાસમાં લઇ, બે સોનાના દોરા કુલ હકિંમિ રૂપપયા ૧,૦૦,૦૦૦/સોનાનુ મંગળસુત્ર હકિંમિ રૂપપયા ૭૫,૦૦૦/- િથા દે ના બેંકના ખાિામાંથી રૂપપયા ૫,૬૭,૧૨૮/- એ.ટી.એમ.
થી ઉપાડી િેમજ ઓનલાઇન ટ્રાન્જકશન કરી કુલ રૂપપયા ૭,૪૨,૧૬૮/- મેળવી લઇ, હહિેશભાઇ સાથે
પવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી કરી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી જે.ડી.પટેલ ચલાવે છે .

પાલડી :

ઉત્સવભાઇ યોગેશભાઇ શાહ (ઉ.વ.૨૮)(રહે.અકુ એવન્ર્ુ, ન્ર્ુ પવકાસગૃહ રોડ, પાલડી) એ

િા.૧૩/૮/૧૯ નારોજ પાલડી પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૦૬/૦૮/૨૦૧૯ ના કલાક
૯/૪૫ થી ૧૧/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન એક અજાણ્યો પુરૂષ (૫૦ વષુના આશરાનો) એ ઉત્સવભાઇના ઘરે
આવી, “રૂપપયા પાત્રીસ લાખ ફીતસ ડીપોઝઝટ કરવાની વાિચીિ કરવા આવેલ છુ”. “હુ ં સેમસંગ કંપનીમાં
નોકરી કરુ છુ. હુ ં િમને સેમસંગ કંપનીના મોબાઇલ, એ.સી, એલ.ઇ.ડી, વોશીંગ મશીન સસ્િી હકમંિે અપાવી
શકુ છુ” િેમ કહહ ઉત્સવભાઇ ને પવશ્વાસમાં લઇ, િેમની પાસેથી રોકડ રૂપપયા ૭૫,૦૦૦/- િેમજ રૂપપયા
૪૫,૦૦૦/- એક્તસસ બેંકના ખાિામાં જમા કરાવડાવી કુલ રૂપપયા ૧,૨૦,૦૦૦/-મેળવી લઇ, આજહદન સુધી
રૂપપયા પરિ નહહ કરી, ઉત્સવભાઇ સાથે પવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી કરી છે .આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
કે.જે.કરપડા ચલાવે છે .
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ઓઢવ : અશોકભાઇ કાંિીભાઇ પટેલ (ઉ.વ.૫૨)(રહે.વદાવન
ંૃ
બંગલોઝ પવભાગ-૪, પકવાન સીંધુભવન રોડ,
મેપલ કાઉન્ટ્રીની બાજુમા, સોલા) એ િા.૧૩/૮/૧૯ નારોજ ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી
છે કે જુન/૨૦૧૯ થી જુલાઇ/૨૦૧૯ સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન સુયુમ એલીગન્સ સાઇડની ઓફીસ ખાિે
કામ કરિા આરોપી ઉમંગ પવષ્ણુભાઇ પ્રજાપપિ (રહે. સુયુમ એલીગન્સ, ઓઢવ) એ અશોકભાઇ ને ફ્લેટ બુક
કરાવનાર ૩૬ મેમ્બરોને દસ્િાવેજ કરી આપવાની લાલચ આપી, સ્ટેમ્પ ડયુટીના અને રજીસ્ટ્રેશન ફી ના
નાણા કુલ રૂપપયા આશરે ૫૧,૦૦,૦૦૦/- અલગ-અલગ મેમ્બરો પાસે મેળવી લઈ, અશોકભાઇની કંપનીમાં
જમા નહી કરાવી, કંપની સાથે િેમજ મેમ્બરો સાથે પવશ્વાસઘાિ અને છે િરપપિંડી કરી છે . આ ગુનાની િપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી વી.બી.ચૌહાણ ચલાવે છે .

ઘરફોડઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૩૬૮/૧૯

નારણપરુ ા : કામીનીબહેન રાકેશભાઇ ગાંધી (ઉ.વ.૫૫)(રહે.સુદરનગર
ં
સોસાયટી, મનીષ હોલની બાજુમા
નારણપુરા) એ નારણપુરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૧૨/૦૮/૨૦૧૯ સાંજના ૬/૦૦
થી િા.૧૩/૦૮/૨૦૧૯ ના કલાક ૯/૦૦ સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન પોિાના ઘરમાં અજાણી વ્યક્તિ
પ્રવેશ કરી, સોના-ચાંદીના દાગીના કુલ હકિંમિ રૂપપયા ૮૮,૫૦૦/- ચોરી કરી લઇ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી બી.કે.રાઠોડ ચલાવે છે .

આનંદનગર : હષુદભાઇ હરીભાઇ બોસીયા (ઉ.વ.૫૦)(રહે.કેસર કોમ્પલેક્ષ સાગર ફ્લેટની બાજુમા શ્યામલ
ચાર રસ્િા સેટેલાઇટ) એ આનંદનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૧૨/૦૮/૨૦૧૯
રાિના ૧૧/૦૦ થી િા.૧૩/૦૮/૨૦૧૯ ના કલાક ૮/૦૦ સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન પોિાના ઘરના
દરવાજાનુ ં િાળુ િોડી, અજાણી વ્યક્તિ ઘરમાં પ્રવેશ કરી, કબાટમાંથી સોના-ચાંદીના દાગીના હકિંમિ રૂપપયા
૨,૦૨,૬૯૬/- અને રોકડ રૂપપયા ૧,૫૦,૦૦૦/- મળી કુલ રૂપપયા ૩,૫૨,૬૯૬/- મિાની ચોરી કરી લઇ ગઈ
છે . આ ગુનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી એસ.જે.બલોચ ચલાવે છે .

ુ ગર : રીતુબહેન વા/ઓ સંહદપભાઇ અગ્રવાલ (ઉ.વ.૩૦)(રહે.હહરઓમનગર સોસાયટી પવદ્યાનગર
બાપન
સ્કુલની બાજુમા બાપુનગર) એ બાપુનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૧૩/૦૮/૨૦૧૯
ના કલાક ૧૦/૧૫ થી ૧૦/૨૫ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના ઘરના દરવાજાનો નકુચો િોડી, અજાણી વ્યક્તિ
ઘરમાં પ્રવેશ કરી, િીજોરીમાંથી સોના-ચાંદીના દાગીના અને રોકડ રૂપપયા ૧,૫૦,૦૦૦/- મળી કુલ રૂપપયા
૨,૬૮,૦૦૦/- મિાની ચોરી કરી લઇ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી એ.એન.િાવીયાડ ચલાવે છે .

ચોરીઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૩૬૯/૧૯

સોલા હાઇર્ોટક : સુનીલભાઈ નવીનભાઈ પરીખ (ઉ.વ.૪૧)(રહે.ગોલ્ડન લોટસુ પાણીની ટાંકીની ગલીમાં
સાયન્સ સીટી રોડ સોલા) એ સોલા હાઇકોટુ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે એપપ્રલ/૨૦૧૯ થી
િા.૧૨/૮/૧૯ બપોરના ૨/૦૦ સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન પોિાના ઘરમાં નોકર િરીકે કામ કરિા
શકમંદ આરોપી પંકજભાઈ અને િેમની પત્ત્ન િેમજ િેમના પછી ઘરકામ કરવા માટે આવેલ અંજલીબહેન
અને િેમના પપિ અને િેમનો ભાઈ માંથી કોઇપણ વ્યક્તિએ સુનીલભાઇના ઘરના બેડરૂમના લોકરમાં રાખેલ
સોનાના દાગીના િથા રોકડ રૂપપયા મળી કુલ રૂપપયા ૫,૧૫,૦૦૦/- મિાની ચોરી કરી લઇ ગયા છે . આ
ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી બી.એમ.પરમાર ચલાવે છે .
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ખાડીયા : હસમુખભાઇ રમણીકલાલ કંસારા (ઉ.વ.૬૪)(રહે.કપીધ્વજ બંગ્લોઝ પવભાગ-૨ ધનંજ્ય ટાવરની
સામે શ્યામલ ચાર રસ્િા સેટેલાઇટ) એ ખાડીયા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે
િા.૧૨/૦૮/૨૦૧૯ સાંજના ૫/૩૦ વાગ્યાના સુમારે માંડવીની પોળમાં આવેલ “ઉન્નપિ સેલ્સ” નામની
પોિાની દુકાનમાં હાજર હિા દરમ્યાન એક એતટીવા ઉપર આવેલ બે પુરૂષ (૨૦ થી ૨૫ વષુના આશરાના)
ભેગામળી દુકાનમાં આવી હસમુખભાઇની નજર ચુકવી, ટેબલ નીચે મુકેલ રોકડા રૂપપયા ૧,૭૦,૦૦૦/- અને
પંજાબ બેંકની ચેકબુક મુકેલ હેન્ડ બેગની ચોરી કરી લઇ ગયા હિા. આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
પી.કે.ગોસ્વામી ચલાવે છે .

એલીસબ્રીજ : પનરવભાઈ હરે શભાઈ ભટ્ટ (ઉ.વ.૩૭)(રહે.પશવાલય એપાટુ મેંટ આમ્રકુંજ સોસાયટી, નહેરૂનગર
આંબાવાડી એલીસબ્રીજ) એ એલીસબ્રીજ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૧૩/૦૮/૨૦૧૯
ના કલાક ૬/૧૫ થી ૭/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના ખુલ્લા ઘરમા અજાણી વ્યક્તિ પ્રવેશ કરી, બેડરૂમના
ટેબલ ઉપર પડેલ અલગ-અલગ કંપનીના મોબાઈલ ફોન કુલ હકિંમિ રૂપપયા ૭૫,૦૦૦/- મિાના ચોરી કરી
લઈ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એ.પી.જેબલીયા ચલાવે છે .

મનર્ોલ : શૈલેષભાઇ ડાયાભાઇ પટેલ (રહે.પ્રહલાદ રે સીડેન્સી સેંટ મેરી સ્કુલની પાછળ નવા નરોડા) એ
િા.૧૩/૦૮/૧૯ નારોજ પનકોલ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૧૭/૭/૧૯ સાંજના ૬/૩૦
થી ૬/૪૦ વાગ્યા દરમ્યાન પનકોલ મનમોહન ચાર રસ્િા પાસે આવેલ જે.આર.ત્રીપાઠી નોટરી આગળ રોડ
ઉપર પોિાનુ મોટર સાયકલ પાકુ કરી પાણી પીવા સારૂ ગયેલ હિા દરમ્યાન કોઇ અજાણી વ્યક્તિ મોટર
સાયકલ ઉપર થેલામાંથી રોકડ રૂપપયા ૨,૦૦,૦૦૦/- ચોરી કરી લઈ ગઈ હિી. આ ગુનાની િપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી એચ.વી.છાસટીયા ચલાવે છે .

વીજ ર્રં ટ લાગતા મતૃ ્ઃુ -

સિાચાર યાદી નં.૧૩૭૦/૧૯

જી.આઇ.ડી.સી. વટવા : ઇંદીરાપસિંગ મુન્નાપસિંગ લોધી (ઉ.વ.૧૯)(રહે.ફેઝ-૨ વટવા રે લવે સ્ટેશન સામે રાજવી
પસનેમા ઉપર વટવા) િા.૧૩/૦૮/૨૦૧૯ સાંજના ૬/૩૦ વાગ્યાના સુમારે જીઆઇડીસી વટવા પ્લોટ નંબર
૨૯૯ કીરીડાઇઝ કેમીકલ કંપનીમાં સ્પ્રે ડાયર ઉપર પાણીનો છંટકાવ મારિા હિા દરમ્યાન અચાનક વીજ
કરં ટ લાગિા બેભાન થઇ જિા સારવાર માટે િેમને એલ.જી.હોસ્પીટલમાં લઇ જિા, ફરજ પરના ડો.શ્રીએ
િેમને મ ૃિ જાહેર કયાુ હિા. આ અંગે જી.આઇ.ડી.સી.વટવા પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી એમ.સી.જાડેજા ચલાવે છે .

આતિહતયા :-

સિાચાર યાદી નં.૧૩૭૧/૧૯

રીવરફ્રન્ટ ઇસ્ટ : યોગેશ અશોકકુમાર િીથુધચાની(ઉ.વ.૩૭)(રહે.આશ્રય સ્ટાફ કવાટુ સ પવભાગ-૧
મેઘાણીનગર) એ અગમ્ય કારણસર િા.૧૩/૦૮/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૨/૧૦ વાગ્યા પહેલા કોઇપણ સમયે
હરવરફન્ટ વોક-વે ઘાટ નંબર-૭ ગાંધીબ્રીજ નજીક સાબરમિી નદીમાં પડી ડુબી જઇ આત્મહત્યા કરી હિી.
આ અંગે રીવરફ્રન્ટ ઇસ્ટ પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ હે.કો.શ્રી પનશારઅહેમદ ઉસ્માનપમયા
ચલાવે છે .
નાયબ પોલીસ કપમશનર,
કંટ્રોલરૂમ, અ’વાદ શહેર.
પોલીસ કપમશનર વિી.
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