જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૨૪/૦૬/૨૦૧૯ સોિવાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૦૬૯/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૫૫ કેસ કરી, ૫૨ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૨૨૯ લીટર દે શી
દારૂ, ૩૬૬ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૧૮ બીયરટીન, ૦૧ કાર અને ૧ સ્કૂટર કબજે કર્યુ હતય. િેમજ જયગાર ધારા
હેઠળ ૦૯ કેસ કરી ૫૧ વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૬૧,૭૭૦/- અને જયગારના સાધનો કબજે કયાુ હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૦૭૦/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મયજબ કયલ
૧૨૦ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી ૯૩ મયજબ ૦૪ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી.

મવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :-

સિાચાર યાદી નં.૧૦૭૧/૧૯

વસ્ત્રાપરુ : પિનયભાઇ જ્ઞાનચંદભાઇ જૈન (ઉ.િ.૫૦)(રહે, સનરાઈઝ પાકુ , ડ્રાઈિ-ઈન પસનેમાની સામે,
થલિેજ) એ િા.૨૩/૬/૧૯ નારોજ િસ્ત્રાપયર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાિી છે કે િા.૧૮/૧૧/૨૦૧૮
થી િા.૦૭/૦૨/૨૦૧૯ સયધીના સમયગાળા દરમ્યાન રાજપથ તલબની પાછળ આિેલ સંકલ્પ કોપોરે ટ હાઉસ
ખાિે આરોપી એન.સીનીિાસન (“જી.કે.એન એન્ટરપ્રાઈઝ” કંપનીના માલીક ઓફીસ : બીજો માળ, પ્લોટ નં
૩૧૩ િોડુ નં ૧૨/બી સ્તિેર એપાટુ મેન્ટ, ડોમીનોઝ પીઝાની સામે, ગાંધીધામ પયિુ કચ્છ) નાએ પિનયભાઇની
કંપનીના નામનો પચેઝ ઓડુ રનો ઈમેલ િેમના પમત્રના મેઇલ ઉપર એક હજાર બેરલ્સનો ઓડુ ર મોકલી
આપી, જે મેઇલ પિનયભાઇને ફોરિડુ કરી, પિનયભાઇને પિશ્વાસમા લઈ િા.૦૪/૧૨/૧૮ ના રોજ એક હજાર
બેરલ્સ િથા િા.૧૭/૧૨/૧૮ ના રોજ બે હજાર બેરલ્સનો પચેઝ ઓડુ ર મળી કયલ ચાર હજાર બેરલ્સ કયલ
કકિંમિ રૂપપયા ૬૫,૭૫,૨૫૫/- મિાનો માલ અલગ-અલગ િારીખે િેઓની (ગાંધીધામ ફેતટરી-૩૦૬, નમુદા
એસ.ડી.એફ કોમ્પલેક્ષ, ફેઝ -૨ કંડલા સ્પેશીયલ ઈકોનોમીક ઝોન ગાંધીધામ) ખાિે મોકલી આપેલ હોિા
છિા આજકદન સયધી માલની કોઇ ચ ૂકિણી નહી કરી, પિનયભાઇ સાથે પિશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી કરી છે .
આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી જી.આર.ભરિાડ ચલાિે છે .
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નરોડા : મહેશભાઇ ઉફે બોડો દે િાભાઇ ભરિાડ (રહે. ભરિાડ િાસ, સીટી કોનુર પાસે, નરોડા ગામ) એ
િા.૨૩/૬/૧૯ નારોજ નરોડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાિી છે કે એક િર્ુ પહેલાં િથા
િા.૮/૧૨/૨૦૧૮ િથા િા.૧૮/૬/૧૯ થી આજકદન સયધીના સમયગાળા દરમ્યાન મહેશભાઇના ઘરે િથા
નરોડા જે.પી કોમ્પ્લેક્ષ પાસે આરોપી (૧) ધ્રયિ કદપકભાઇ જાની અને (૨) અલકાબેન કદપકભાઇ જાની (રહે.
સાથુક ડયપ્લેક્ષ માધિ ગાડુ નની સામે પાયલનગર નરોડા) એ ભેગામળી “િેઓના ઘરે સામાજીક પ્રસંગ હોઇ
પ્રસંગમાં પહેરિા દાગીનાની જરૂરીયાિ હોય” િેમ કહી મહેશભાઇ ને પિશ્વાસમાં લઇ, િેમના સોનાના દાગીના
કયલ ૭૦ િોલા િજનના કયલ કકિંમિ રૂપીયા ૧૮,૦૦,૦૦૦/- મિાના લઇ જઇ, િે સોનાના દાગીના અલંકાર
જિેલસુ નરોડા ખાિે ગીરિે મયકી િેના પૈસા મેળિી લઇ, દાગીના પરિ નહી કરી િેમજ િે પેટે કોઇ રૂપપયા
નહી ચયકિી મહેશભાઇ સાથે પિશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી કરી છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એ.એમ.પટેલ
ચલાિે છે .

આત્િહત્યાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૦૭૨/૧૯

વટવા : આકાશભાઇ અનીલભાઇ પટેલ (પટણી)(ઉ.િ.૨૧)(રહે.રે લ્િે સ્ટેશન સામે ચાર માળીયા િટિા) એ
અગમ્ય કારણસર િા.૨૩/૦૬/૧૯ ના કલાક ૧૨/૩૦ િાગ્યાના સયમારે પોિાના ઘરના રસોડાના પસલીંગ
માં લગાિેલ પંખાના હક
ય માં દયપટ્ટો બાંધી ગળે ફાંસો ખાઇ આત્મહત્યા કરી છે . આ અંગે િટિા પોલીસે અકસ્માિ
મોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ મ.સ.ઇ.શ્રી ર્યિરાજપસિંહ શીવયભા ચલાિે છે .

નાયબ પોલીસ કપમશનર,
કંટ્રોલરૂમ, અ’િાદ શહેર.
પોલીસ કપમશનર િિી.
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