જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટેલીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૦૯/૦૯/૨૦૧૯ સોિવાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૫૧૭/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૬૬ કેસ કરી, ૫૨ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૩૫૯ લીટર દે શી
દારૂ અને ૨૩ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ કબજે કયો હિો. િેમજ જુ ગાર ધારા હેઠળ ૦૫ કેસ કરી ૨૯ વ્યક્તિઓને
ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૭૫,૪૪૦/- અને જુ ગારના સાધનો કબજે કયાા હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૫૧૮/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુ લ
૬૪ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પાસા હેઠળ ૦૧ વ્યક્તિની અટકાયિ કરી હિી.

મવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :-

સિાચાર યાદી નં.૧૫૧૯/૧૯

સોલા હાઇર્ોટક : હર્ાાબહેન કકશોરભાઇ વેગડ (ઉ.વ.૪૫)(ધંધો:-સરકારી કામોના કોન્ટ્રાકટ રાખવાનુ)
(રહે.પરાગ એપાટા મેન્ટ્ટ, રબ્બર ફેકટરીની બાજુ મા, ભાવનગર) એ િા.૮/૯/૧૯ નારોજ સોલા હાઇકોટા પોલીસ
સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે ઓકટોબર/૨૦૧૮ થી આજકદન સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન સોલા
સીવીલ હોસ્પીટલ ખાિે આરોપી કદલીપ જેઠાભાઇ ચૌહાણ (રહે.કેશવપાકા સોસાયટી, વાવોલ ગાંધીનગર) એ
હર્ાાબહેન ને પવશ્વાસમાં લઇ “સ્પાયર એન્ટ્ટરપ્રાઇઝ” ભાવનગર ની એજન્ટ્સીને મળે લ સોલા સીવીલ હોસ્પીટલ
અને સોલા મેડીકલ કોલેજ િથા અન્ટ્ય સંસ્થાઓના હાઉસ કકપીંગ અંગેના કોન્ટ્રાકટોના વકા ઓડા ર મુજબના
કરે લ કામોના વળિર પેટે ના આજકદન સુધીના ચેકો સંસ્થામાંથી મેળવી લઇ, હર્ાાબહેન પાસે જમા નહી
કરાવી, હર્ાાબહેનની એજન્ટ્સી ના ભળિા નામની િેઓની “સ્પાયર એન્ટ્ટરપ્રાઇઝ” ગાંધીનગર ના પવજયા બેંક
ના ખાિામાં િમામ ચેકો ભરી, િે ચેકોના અંદાજે રૂપપયા ૬,૬૨,૭૫,૦૦૦/- મેળવી લઈ, હર્ાાબહેન સાથે
પવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી કરી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી ડી.એચ.ગઢવી ચલાવે છે .

કૃષ્ણનગર : ચંપાબહેન વા/ઓ લક્ષ્મણભાઇ પટણી (ઉ.વ.૪૬)(રહે.જયંિીલાલ ચુનીલાલની ચાલી
ચમનપુરા અસારવા) એ િા.૮/૯/૧૯ નારોજ કૃષ્ણનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે
િા.૦૭/૦૩/૨૦૧૩ થી િા.૧૩/૦૫/૨૦૧૯ સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન કૃષ્ણનગર નવા નરોડા બાપા
સીિારામ ખાિે આવેલ શાક માકે ટ ખાિે આરોપી (૧) ભારિીબહેન સચીનકુ માર પટણી (રહે.ચાર માળીયા
ફકીર ટેન્ટ્ક સોડીવાળા અસારવા) અને (૨)પવહાભાઇ જોધાભાઇ ભરવાડ (રહે.રપવરાજ ટેનામેન્ટ્ટ પંચવટી
ગોપાલ ચોક નવા નરોડા) એ ભેગામળી ચંપાબહેન પાસેથી મકાન વેચાવવા બાબિે પવશ્વાસમાં લઇ, કુ લ
રૂપપયા ૨૯,૦૦,૦૦૦/- મેળવી લઇ, ચંપાબહેન સાથે પવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી કરી છે . આ ગુનાની િપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી વી.એમ.ગોહીલ ચલાવે છે .
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મવશ્વાસઘાત અને ચોરી :

સિાચાર યાદી નં.૧૫૨૦/૧૯

શહેરર્ોટડા : સાયદાબાનુ વા/ઓ મોકીમુદ્દીન શેખ (ઉ.વ.૬૦)(રહે. લોખંડની ચાલી સાઇન દવાખાના પાછળ
બાપુનગર) એ િા.૮/૯/૧૯ ના રોજ શહેરકોટડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે
િા.૦૪/૦૯/૨૦૧૯ બપોરના ૧/૩૦ થી ૨/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન એક અજાણ્યો પુરૂર્ (૩૦ થી ૩૫ વર્ાના
આશરાના) એ “હું સસ્િામાં દવા આપીશ” િેમ કહી સાયદાબાનુ ને પવશ્વાસમાં લઇ, એક રીક્ષામાં બેસાડી
ુ શાક માકે ટ ખાિે આવેલ પાકીંગ ખાિે લઇ જઇ, “િમે પહેરેલ દાગીના િથા મોબાઇલ િમારી થેલીમાં
કાલુપર
મુકી દો”િેમ કહી, સાયદાબાનુ એ પહેરેલ સોનાનો દોરો કકિંમિ રૂપપયા ૨૫,૦૦૦/-િથા સોનાની બુટ્ટી નંગ-૨
કકિંમિ રૂપપયા ૮,૦૦૦/- અને એક મોબાઇલ કકિંમિ રૂપપયા ૫૦૦/- મળી કુ લ રૂપપયા ૩૩,૫૦૦/- મિા એક
થેલીમાં મુકાવી સાયદાબાનુની નજર ચુકવી ચોરી કરી લઇ ગયો હિો. આ ગુનાની િપાસ હે.કો.શ્રી હર્ાદભાઇ
ડુગ
ં રભાઇ ચલાવે છે .

ઘરફોડ :

સિાચાર યાદી નં.૧૫૨૧/૧૯

શાહીબાગ : ચંદ્રીકાબહેન ડૉ/ઓ ગોપવિંદલાલ ગજ્જર (ઉ.વ.૬૮)(રહે.સુજાિા ફ્લેટ રાજસ્થાન હોસ્પીટલ રોડ
શાહીબાગ) એ શાહીબાગ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૮/૯/૧૯ બપોરના ૧૨/૦૦ થી
૩/૪૫ સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન પોિાના ઘરના દરવાજાના નકુ ચા િોડી, અજાણી વ્યક્તિ ઘરમાં પ્રવેશ
કરી, પિજોરીમાંથી ચાંદીના નાના-મોટા ૧૦ પસક્કા આશરે કકિંમિ રૂપપયા ૮,૦૦૦/- િેમજ રોકડ રૂપપયા
૪૦,૦૦૦/- ચોરી કરી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એ.એસ.દે સાઇ ચલાવે છે .

સોનાની ચેઇન ખેંચી તોડી લઇ ગયા :

સિાચાર યાદી નં.૧૫૨૨/૧૯

નરોડા : આપિરા ડો/ઓ હકરકુ માર પીલ્લય (ઉ.વ.૨૦)(રહે.લક્ષ્મીનગર, આકદશ્વરનગર ની પાછળ, પનકોલ
રોડ, નરોડા) િા.૦૮/૦૯/૨૦૧૯ રાિના ૯/૩૦ વાગ્યાના સુમારે નરોડા માછલી સકા લ પાસે, પુલીન પાકા
સોસાયટીના ગેટ પાસે રોડ ઉપર પોિાનુ ં એતટીવા ચલાવી પસાર થઇ રહ્યા હિા દરમ્યાન મોટર સાયકલ
ઉપર આવેલ એક પુરૂર્ આપિરા ના ગળામાંથી સોનાની પેંડલ સાથેની ચેઇન કકિંમિ રૂપપયા ૪૦,૦૦૦/મિાની ખેંચી િોડી લઇ નાસી ગયો હિો. આ અંગેની ફરીયાદ આપિરા પીલ્લય એ નરોડા પોલીસ સ્ટેશન
ખાિે નોંધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી ડી.કે.મોરી ચલાવે છે .

વસ્ત્રાપરુ : ભાવનાબહેન વા/ઓ પનખીરભાઇ મોદી (ઉ.વ.૩૦)(રહે.લબ્ધી એપાટા મટ
ેં , ચાંપાનેર સોસાયટી
ઉસ્માનપુરા) િા.૦૮/૦૯/૨૦૧૯ રાિના ૮/૧૫ વાગ્યાના સુમારે મણણચંદ્ર સોસાયટીની આગળ રોડ ઉપર
પોિાનુ એતટીવા ચલાવી પસાર થઇ રહ્યા હિા દરમ્યાન એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે પુરૂર્(૨૦ થી
૨૫ વર્ાના આશરાના) એ ભેગામળી ભાવનાબહેન ના ગળામાંથી સોનાનુ ં પેંડલ સકહિનુ ં મંગળસુત્ર કકિંમિ
રૂપપયા ૩૦,૦૦૦/- મિાનુ ં ખેંચી િોડી લઇ નાસી ગયા હિા. આ અંગેની ફરીયાદ ભાવનાબહેન મોદી એ
વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોંધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.ઈ.શ્રી એમ.એમ.જાડેજા ચલાવે છે .
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ચોરી :-

સિાચાર યાદી નં.૧૫૨૩/૧૯

એલીસબ્રીજ : હર્ાભાઇ પ્રકાશભાઇ માંડલીયા (ઉ.વ.૨૧)(રહે.એચ-કોલોની, આંબાવાડી) એ એલીસબ્રીજ
પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૦૮/૦૯/૨૦૧૯ ના કલાક ૫/૩૦ થી ૮/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન
આંબાવાડી “એચ” કોલોની, એનાર પી.જી. ના રૂમ નંબર-૭૮/૪ ના ખુલ્લા દરવાજે થી અજાણી વ્યક્તિ રૂમમાં
પ્રવેશ કરી, હર્ાભાઇનો િેમજ િેમના અન્ટ્ય પમત્રોના અલગ-અલગ મોબાઇલ ફોન નંગ-૦૫ કુ લ કકિંમિ રૂપપયા
૪૬,૦૦૦/- મિાના ચોરી કરી લઈ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ હે.કો.શ્રી રમેશભાઇ જીવાભાઇ ચલાવે છે .

વાહન અર્સ્િાતિાં મ ૃત્યુ :-

સિાચાર યાદી નં.૧૫૨૪/૧૯

“જે” ટ્રાફીર્ પોલીસ સ્ટેશન : બળદે વભાઇ બેચરભાઇ ભરવાડ (રહે.નવી વસાહિ, ગીિાંજલી સ્કુ લની
બાજુ માં પવઠ્ઠલનગર ટેકરો, જશોદાનગર) એ “જે” રાફીક પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે
િા.૦૮/૦૯/૨૦૧૯ સાંજના ૪/૪૫ વાગ્યાના સુમારે બળદે વભાઇના દાદી સોનાબહેન સામંિભાઇ ભરવાડ
(ઉ.વ.૬૦) નાઓ જશોદાનગર ચાર રસ્િા ક્રોસ કરિા હિા દરમ્યાન એક ટેન્ટ્કર રક નંબર જીજે.૩૧.ટી.૨૫૬૪
ના અજાણ્યા ચાલકે પોિાના કબ્જાની રક પુરઝડપે અને બેદરકારીથી ચલાવી લાવિા, સોનાબહેનને ટક્કર
વાગિા, સોનાબહેનને શરીરે ગંભીર ઇજાઓ થિા િેમનુ ં સ્થળ ઉપર મ ૃત્યુ પનપજ્યુ હતુ. આ ગુનાની િપાસ
પો.ઇ.શ્રી એ.જે.ચૌહાણ ચલાવે છે .

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

3

