જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૦૬/૦૬/૨૦૧૯ ગરૂુ વાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૯૬૫/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૧૦૪ કેસ કરી, ૯૩ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૫૨૨ લીટર
દે શી દારૂ, ૩૧૬ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૯૫ તવાટટ ર ઇંગ્લીશ દારૂ, ૧૭૩ બબયર ટીન, ૧ સ્કુટર, ૨ મોટર સાયકલ
અને ૨ રરક્ષા કબજે કરી હિી. િેમજ જુગાર ધારા હેઠળ ૯ કેસ કરી ૪૧ વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા
૬૨,૯૩૦/- અને જુગારના સાધનો કબજે કયાટ હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૯૬૬/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ
કુલ ૩૧ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૫ વ્યક્તિઓની અને પાસા હેઠળ ૨
વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી.

મવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :-

સિાચાર યાદી નં.૯૬૭/૧૯

ુ ઃ નરેં દ્ર રજનીકાંિ ઝા (રહે.અન્નપુર્ાટ સોસાયટી અનીલ સ્ટાર્ટ રોડ બાપુનગર) એ િા.૦૫/૦૬/૧૯
ગોિતીપર
નારોજ ગોમિીપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૨૪/૦૨/૨૦૧૪ થી િા.૨૮/૧૧/૨૦૧૮
સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન ગોમિીપુર રબખયાલ રોડ મેથોડીક ર્ર્ટની બાજુમા શેઠ સી.એલ રહિંદી હાઇસ્કુલ
ખાિે આરોપી (૧) માધુરી રકશનપસિંહ િોમર (૨) પવજયપ્રિાપપસિંહ કલહંસ (બંને રહે. ગુરૂકુલ સોસાયટી
સરકીટ હાઉસ પાછ શાહીબાગ) એ ભેગા મળી બોગસ ડીગ્રી સટી િથા માકટ શીટ બનાવડાવી ખરા િરીકે
ઉપયોગ કરી લખનૌ યુપનવટપસટીમા ડોક્યુમેંટ વેરીફાઇ કયાટ અંગેન ુ સહી પસક્કાવાળુ ખોટુ પ્રમાર્પત્ર મેળવી
૫૭ માસ િેટલી નોકરીમા કુલ રૂપપયા ૫,૭૦,૦૦૦/- છે િરપીંડી કરી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી સી.બી
ે ર્લાવે છે .
ટંડલ

ઘરફોડઃ-

સિાચાર યાદી નં.૯૬૮/૧૯

ઈસનપરુ ઃ ત્રીલોકર્ંદ્ર બાબુલાલ ગજ્જર (રહે. ભાગ્યલક્ષ્મી પાકટ સોસાયટી ગુરૂનાનક હોસ્પીટલની બાજુમા
કેડીલા રોડ ઘોડાસર ઇસનપુર) એ ઈસનપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૫/૬/૧૯ કલાક
૦૦/૩૦ થી કલાક ૩/૪૫ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના મકાનમાં અજાર્ી વ્યક્તિ પ્રવેશ કરી સોનાનુ મંગળસુત્ર
રકમિ રૂપપયા ૨૦,૦૦૦/-, સોનાનો દોરો પેડલ સાથે રકમિ રૂપપયા ૩૦,૦૦૦/-, સોનાથી મઢેલા કડા નંગ૨ રકમિ રૂપપયા ૨૦,૦૦૦/-, ટાઇટન કંપનીની કડા ઘડીયાળ નંગ-૨ રકમિ રૂપપયા ૨૦૦૦/- અને રોકડ
રૂપપયા ૧૬,૦૦૦/- મળી કુલ રૂપપયા ૮૮,૦૦૦/- મત્તાની ર્ોરી કરી લઇ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી વાય.જી.માથુરકયા ર્લાવે છે .

1

આત્િહત્યાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૯૬૯/૧૯

જીઆઇડીસી વટવાઃ બાબુભાઇ મેધજીભાઇ વસાવા (ઉ.વ.૪૫) (રહે. પવનોબાભાવેનગર જીઆઇડીસી વટવા)
એ અગમ્ય કારર્સર િા.૫/૬/૧૯ કલાક ૦૦/૪૫ વાગ્યા પહેલા પોિાના ઘરે લોખંડની પાઈપ સાથે
પ્લાસ્ટીકની પટ્ટી બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે જીઆઇડીસી વટવા પોલીસે અકસ્માિ
મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એમ.આર.શેઠ ર્લાવે છે .

ર્ાગડાપીઠઃ પારૂલબહેન વા/ઓ વસંિભાઇ ગોહેલ (ઉ.વ.૨૮) (રહે. અનમોલ એપાટટ મેન્ટ ગૌિમનગર ર્ાર
રસ્િા બહેરામપુરા) એ અગમ્ય કારર્સર િા.૫/૬/૧૯ બપોરના ૪/૦૦ વાગ્યા પહેલા પોિાના ઘરે ગળે ફાસો
ખાઈ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે કાગડાપીઠ પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
કે.જી.ર્ૌધરી ર્લાવે છે .

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