જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૧૮/૦૪/૨૦૧૯ ગરૂુ વાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૬૭૮/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૬૪ કેસ કરી, ૫૯ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૩૭૬ લીટર દે શી
દારૂ, ૦૬ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ અને ૧ સ્કુટર કબજે કર્ુુ હતુ. િેમજ જુગાર ધારા હેઠળ ૦૩ કેસ કરી ૨૩
વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૮૨,૪૨૦/- અને જુગારના સાધનો કબજે કયાુ હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૬૭૯/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ
કુલ ૫૪૦ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૪૯ વ્યક્તિઓની અને પાસા હેઠળ ૦૩
વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી.

મવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :

સિાચાર યાદી નં.૬૮૦/૧૯

વાડજ : પપ્રિેશભાઇ કુશલરાજ પારે ખ (ઉ.વ.૪૦)(રહે,પ્લોટ નંબર ૫૯ સેકટર-૪ ગાંધીધામ કચ્છ) એ
િા.૧૭/૦૪/૨૦૧૯ ના રોજ વાડજ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે સને ૨૦૧૩/૧૪ થી આજદદન
સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન ઉસ્માનપુરા એચ.વી.જીરાવાલા હાઉસ ખાિે આરોપી અંજુલ જ્ઞાનેંદ્ર ગૌિમ
(રહે. સ્વક્સ્િક એપાટુ બેકરી સીટી વેજલપુર) એ પપ્રિેશભાઇ ની કંપનીમાં નોકરી દરમ્યાન કંપનીના ગ્રાહક
ને કંપની િરફથી જે કમીશન આપવામાં આવે છે િે કમીશનમાં ખોટી રીિે વધારો કરી, િેમાંથી અમુક ટકા
રકમ મેળવી લઇ, કંપનીનો ખાનગી ડેટા ચોરી િે ડેટા પપ્રિેશભાઇની હરીફ કંપની “બ્રાઇટ પેકેજીગ કેવે એંટર
પ્રાઇસ” ને પોિાના અંગિ ફાયદા સારૂ વેચી ગુનાદહિ લાભ મેળવી િે રકમ પોિાના ખાિા િથા િેમની
પત્નીના ખાિા િેમજ પોિાન અંગિ પમત્ર વતુળ
ુ ના ખાિામાં જમા કરાવી છે લ્લા છ વર્ુ દરમ્યાન અંદાજે
૧,૫૦,૦૦,૦૦૦/- રૂપપયા મેળવી લઇ છે િરપીડી અને પવશ્વાસઘાિ કયો છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
એ.પી.પરમાર ચલાવે છે .

ઘરફોડ :

સિાચાર યાદી નં.૬૮૧/૧૯

શહેરર્ોટડા : મોહમદઅહેસાન અબ્દુલગની મેમણ (ઉ.વ.૪૦)(રહે.કસ્તુરભાઇ બ્લોક, ચામુડં ા ચાર રસ્િા,
નરોડા રોડ) એ િા.૧૭/૦૪/૨૦૧૯ ના રોજ શહેરકોટડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે
િા.૧૬/૦૪/૨૦૧૯ રાિના ૯/૦૦ થી િા.૧૭/૦૪/૨૦૧૯ ના ૧૧/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન નરોડા રોડ મારુિી
ઇન્ડસ્રીયલ પાકુ ખાિે આવેલ “પ્રથમ એન્ટરપ્રાઇઝ” નામના ગોડાઉનની ઓદફસમાં અજાણી વ્યક્તિ પ્રવેશ
કરી, ડ્રોઅરનુ ં લોક િોડી, રોકડ રૂપપયા ૫૧,૦૦૦/- ચોરી કરી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
એચ.એલ.જેબલીયા ચલાવે છે .
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ચોરી :-

સિાચાર યાદી નં.૬૮૨/૧૯

ુ ા : શકુન્િલાબહેન W/o વતિાવરમલજી જૈન (ઉ.વ.૪૮)(રહે.દશુનપ્રાઈડ, િારદે વ માજીસાગર
િાધવપર
હોટલ પાસે, એ.સી. માકે ટ, આર.ટી.ઓ. મુબ
ં ઈ શહેર) એ માધવપુરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી
છે કે િા.૧૭/૪/૧૯ ના કલાક ૦૫/૪૫ વાગ્યાના સુમારે નમસ્િે સકુ લ હઠીસીંગની વાડી પાસે આવેલ AMTS
બસ સ્ટેન્ડ પાસે રોડ પર ઉભા હિા દરમ્યાન એતટીવા ચલાવી આવેલ પુરૂર્ શકુન્િલાબહેનની નજર ચુકવી
િેમના હાથમાંથી હેંડ પસુ કે જેમાં સોનાની ચેઈન દકિંમિ રૂપપયા ૫૦,૦૦૦/-, રે ડ મી-5 મોબાઇલ ફોન દકિંમિ
રૂપપયા ૭૦૦૦/- િથા રોકડ રૂપપયા ૫,૦૦૦/- મળી કુલ રૂપપયા ૬૨,૦૦૦/- મિા મુકેલ પસુની ચોરી કરી
લઈ ગયો હિો. આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી જે.ડી.બારોટ ચલાવે છે .

ટ્રેઇનની અડફેટે આવી જતાં મત્ૃ ય ુ :-

સિાચાર યાદી નં.૬૮૩/૧૯

વટવા : લગ્ધીરપસિંહ મદહપિપસિંહ ગોદહલ (ઉ.વ.૩૦) (રહે.શક્તિ ગાડુ પનયા ગામડી રોડ વટવા) િા.૧૭/૪/૧૯
રાિના ૮/૪૫ વાગ્યાના સુમારે રોપડા બ્રીજ નીચે રેઇનની અડફેટે આવી જિાં િેમનુ ં સ્થળ ઉપર મ ૃત્ર્ુ
પનપજ્ર્ુ હતુ. આ અંગે વટવા પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી પી.એમ.દે સાઇ
ચલાવે છે .

િણીનગર : ગણેશભાઇ ભવાનભાઇ વાધેલા (ઉ.વ.૭૦)(રહે.ચોયાુસીની ચાલી, ગીિા મંદીર) િા.૧૭/૪/૧૯
ના કલાક ૧/૪૦ વાગ્યા પહેલા કોઇપણ સમયે મણીનગર રે લ્વે ક્રોસીંગ ખાિે પાટા ઓળંગિી વખિે રેનની
અડફેટે આવી જિા િેમનુ ં મ ૃત્ર્ુ પનપજ્ર્ુ હતુ. આ અંગે મણીનગર પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોંધી આ અંગેની
િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ટી.એન.મોરડીયા ચલાવે છે .

આત્િહત્યા :-

સિાચાર યાદી નં.૬૮૪/૧૯

કૃષ્ણનગર : વેદાંિ કુમનભાઇ ડોબરીયા (રહે.પુલીનપાકુ ઠક્કરનગર) એ અગમ્ય કારણસર િા.૧૭/૪/૧૯
બપોરના ૨/૫૦ વાગ્યાના સુમારે પોિાના ઘરે ગળે ફાંસો ખાઇ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે કૃષ્ણનગર
પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એન.એસ.સાકરીયા ચલાવે છે .

વટવા : મહેશભાઈ રામચન્દ્ર બાવડા (રહે.અંબબકા એપાટુ મેંટ શહેરી ગરીબ આવાસ યોજના ન્ર્ુ ઘોડાસર
વટવા) એ અગમ્ય કારણસર િા.૧૭/૪/૧૯ સવારના ૭/૦૦ વાગ્યાના સુમારે પોિાના ઘરે પંખા સાથે દુપટ્ટો
બાંધી ગળે ફાંસો ખાઇ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે વટવા પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ
મ.સ.ઇ.શ્રી મહેશભાઇ કાશીરામભાઇ ચલાવે છે .

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