જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૧૬/૦૩/૨૦૧૯ શમનવાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૪૮૪/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૮૯ કેસ કરી, ૮૭ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૨૭૨ લીટર
દે શી દારૂ, ૨૮૮૫ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૦૮ તવૉટર ઇંગ્લીશ દારૂ, ૦૨ બીયરટીન અને ૧ આઇશર ગાડી
કબજે કરી હિી. િેમજ જુગાર ધારા હેઠળ ૦૬ કેસ કરી ૨૦ વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૫૬,૯૮૦/અને જુગારના સાધનો કબજે કયાા હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૪૮૫/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૪૮૬ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૧૦૫ વ્યક્તિઓની અને પાસા હેઠળ ૦૭
વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી.

મવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :- `

સિાચાર યાદી નં.૪૮૬/૧૯

નવરં ગપરુ ા : ઝો એમ્બ્રોઝ ઝેપવયર (ઉ.વ.૩૮)(રહે.યમુનાનગર, ઓસીવારા, અંધેરી વેસ્ટ, મુબઈ)
ં
એ
િા.૧૫/૩/૧૯ નારોજ નવરં ગપુરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૨૬/૦૮/૨૦૧૭ થી
િા.૩૧/૦૩/૨૦૧૮ સુધીના સમયગાળા દરમ્બ્યાન નવરં ગપુરા, મીઠાખળી છ રસ્િા પાસે, પાસપોટા ઓફીસ
સામે, સ્પેસ હાઉસ ખાિે આરોપી મનીષ મુળરાજ િન્ના (રહે.પાશ્વનાથ એટલાન્ટીસ પાકા , એસ.પી. રોડ,
બાલાજી અગોરા મેલની પાછળ, સુગડ, ગાંધીનગર) એ કંપની વિી માલ એરલાઇન્સ મારફિે ટ્રાન્સફર
કરવાનુ ં કામ કરિો હોઇ, કંપનીને જાણ બહાર એરલાયન્સમાં મોકલવાના ઉંચા ભાવના માલ ને નીચા
ભાવે મોકલી આપી, કંપનીને કુલ રૂપપયા ૩૧,૪૯,૬૦૯/- નુ ં નુકશાન કરાવી, નાણાં નહીં ચુકવી કંપની
સાથે છે િરપપિંડી અને પવશ્વાસઘાિ કયો છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એલ.એન.સાંસલા ચલાવે છે .

િણીનગર : ગુવીન્રરપસિંગ હરજીન્રરપસિંગ સાઉન્ડ (ઉ.વ.૪૭)(રહે,સાવંિ સોસાયટી ભાડુઆિની પાસે
ઘોડાસર મણીનગર) એ િા.૧૫/૩/૧૯ નારોજ મણીનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે
િા.૦૭/૦૩/૧૯ બપોરના ૩/૦૦ થી આજદીન સુધીના સમયગાળા દરમ્બ્યાન મણીનગર ઉત્તમનગર
પમહહર ટાવર “ટેક ઇન્ટર પ્રાઈઝસ” નામની પેઢી ખાિે આરોપી પનમાલ ભાઇ (જેઓના પુરા નામ-ઠામ ની
ખબર નથી) એ ગુવીંરરપસિંગ પાસેથી થ્રી એચપીનુ ં એર કોમ્બ્પ્રેસર મશીન હકિંમિ રૂપપયા ૪૬,૦૦૦/- ખરીદી
કરી, િે પેટે આપેલ ચેક હરટા ન થયેલ હોઇ િે પેટે કોઇ ચુકવણી નહી કરી, છે િરપપિંડી અને પવશ્વાસઘાિ
કયો છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી સવેલન્સ સ્કોડા નાઓ ચલાવે છે .
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મનર્ોલ : રમેશચંર મોહનલાલ પટેલ (રહે, ગામ: મોટી ચીચણો િા.મોડાસા જી.અરવલ્લી) િથા હકરીટભાઈ
બાબુભાઈ પટેલ (રહે, ગામ: મોટી ચીચણો િા.મોડાસા જી.અરવલ્લી) નાઓએ િા.૧૫/૩/૧૯ નારોજ
પનકોલ પોલીસસ્ટેશન ખાિે બે અલગ-અલગ ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૧૨/૧૦/૧૭ થી િા.૨૦/૧૧/૧૭
સુધીના સમયગાળા દરમ્બ્યાન આરોપી (૧) મૌલલક ધીરજભાઈ ડોંગરે સીયા અને (૨) હેિલબેન વા/ઓ
મૌલલકભાઈ ડોંગરે સીયા (રહે. (રહે,આપશવાાદ એવન્યુ શેલ્બી હોસ્પીટલ સામે હરીદશાન ચાર રસ્િા પાસે
નવા નરોડા) એ ભેગામળી સરકારી ખાિામાં તલાસ વન અપધકારી િરીકે નોકરી અપાવવાના બહાને
પવશ્વાસમાં લઇ રમેશચંર પાસેથી કુલ રૂપપયા ૨૩,૦૦,૦૦૦/- િેમજ હકરીટભાઇ પાસેથી કુલ રૂપપયા
૫,૫૦,૦૦૦/- મેળવી લઇ, િેમના હદકરાઓને નોકરી નહી અપાવી, પવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી કરી છે .
આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી આર.આઇ.મનસુરી ચલાવે છે .

વાહન ચોરી :-

સિાચાર યાદી નં.૪૮૭/૧૯

ઓઢવ : અલભષેક હસમુખભાઇ કોટડીયા (રહે.સ્વપ્નસ ૃષ્ટી સોસાયટી માધવ સ્કુલ પાસે વસ્ત્રાલ) એ
િા.૧૫/૩/૧૯ નારોજ ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૧૦/૦૩/૧૯ રાિના
૧૦/૦૦ વાગ્યાના સુમારે ઓઢવ હરણીયાવાસ રોડ આગમનાપાકા સોસાયટીના મકાનની સામે પોિાની
આઇસર ગાડી નંબર જીજે.૨૭.એતસ.૦૬૦૪ હકિંમિ રૂપપયા ૧૫,૦૦,૦૦૦/- મિાની પાકા કરી મુકી હિી.
જેને ચોરી િા.૧૧/૦૩/૨૦૧૯ ના કલાક ૪/૦૦ વાગ્યા દરમ્બ્યાન થઇ હિી. આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
ડી.બી.પલાસ ચલાવે છે .

દાઝી જતા મ ૃત્ુઃ-

સિાચાર યાદી નં.૪૮૮/૧૯

જીઆઈડીસી વટવાઃ ઇકબાલ જવાહીર ગફફાર અંસારી (ઉ.વ.૨૦) (રહે. નવી વસાહિ જશોદાનગર
જીઆઇડીસી વટવા) એ અગમ્બ્ય કારણસર િા.૧૪/૩/૧૯ રાિના સમયે પોિાના ઘરે પ્રાઇમસ પર
જમવાનુ બનાવિા હિા ત્યારે પ્રાઇમસમાં ભડકો થિા દાઝી ગયા હિા. સારવાર માટે િેમને
એલ.જી.હોસ્પીટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હિા. જયાં સારવાર દરમયાન રાિના ૧૧/૦૫ વાગ્યે િેમનુ
મ ૃત્યુ પનપજયુ ં હતુ. આ અંગે જીઆઈડીસી વટવા પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ
પો.સ.ઈ.શ્રી યુ.કે.જાદવ ચલાવે છે .

આતિહતયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૪૮૯/૧૯

જીઆઈડીસી વટવાઃ અંજલીબહેન રાજુભાઇ પરમાર (ઉ.વ.૧૭) (રહે. નવી વસાહિ જશોદાનગર
જીઆઇડીસી વટવા) એ અગમ્બ્ય કારણસર િા.૧૫/૩/૧૯ રાિના સમયે પોિાના ઘરે લોખંડની એંગલ
સાથે દુપટ્ટો બાંધી ગળે ફાસ ખાઈ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે જીઆઈડીસી વટવા પોલીસે અકસ્માિ
મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી યુ.કે.જાદવ ચલાવે છે .
નાયબ પોલીસ કપમશનર,
કંટ્રોલરૂમ, અ’વાદ શહેર.
પોલીસ કપમશનર વિી.
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