જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૦૨/૦૭/૨૦૧૯ િંગળવાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૧૦૭/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૬૧ કેસ કરી, ૫૭ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૨૯૨ લીટર દે શી
દારૂ, ૦૧ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ અને ૦૧ કાર કબજે કરી હિી. િેમજ જુગારધારા હેઠળ ૦૬ કેસ કરી, ૩૬
વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૪૮,૩૫૦/- અને જુગારના સાધનો કબજે કયાા હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૧૦૮/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૬૪ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૦૩ વ્યક્તિઓની અને પાસા હેઠળ ૦૨
વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી.

મવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :-

સિાચાર યાદી નં.૧૧૦૯/૧૯

દાણીલીિડા : રાહલ
ુ ભાઇ ભરિભાઇ વછે ટા (ઉ.વ.૩૨)(રહે.દે વજીિ બંગલો નહેરૂપાકા સોસાયટી જુની હાઇકોટા
નવરં ગપુરા) એ િા.૦૧/૦૭/૨૦૧૯ નારોજ દાણીલીમડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે
િા.૧૫/૦૪/૨૦૧૬ થી િા.૧૨/૦૯/૨૦૧૭ સુધી િથા િા.૧૦/૦૬/૨૦૧૯ બપોરના ૧/૦૦ સુધીના
સમયગાળા દરમ્યાન આરોપી પવનય ઓમપ્રકાશ ગુપ્િા (રહે.ગોકુલ એપાટા મેન્ટ એંકુર રોડ નારણપુરા) એ
રાહલ
ુ ભાઇ સાથે કાપડના ધંધામાં ભાગીદારી કરી, િેમા લેવડ-દે વડના અલગ-અલગ બેંકો ના ચેકો નંગ-૬૫
કુલ રકમ ૧,૨૧,૭૮,૮૪૧/- ના ચેકો બદદાનિથી પોિાની પાસે રાખી લઇ, પરિ નહી આપી રાહલ
ુ ભાઇ
સાથે પવશ્વાસઘાિ અને છેં િરપીંડી કરી છે .આ ગુનાની િપાસ પોસઇ.શ્રી જે.એસ.ગામીિ ચલાવે છે

ઘરફોડ :-

સિાચાર યાદી નં.૧૧૧૦/૧૯

ર્ારં જ : રૂષભભાઇ સુરેશભાઇ જૈન (રહે. ગવેમેંટ “ઇ” કોલોની અંબર પસનેમા પાસે, બાપુનગર) એ કારં જ
પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૨૯/૦૬/૨૦૧૯ રાિના ૮/૦૦ થી િા.૦૧/૦૭/૨૦૧૯
બપોરના ૨/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન કારં જ ઘી કાંટા જુની કલેકટર ઓફીસ સામે, કણાાવિી આકે ડના બીજા માળે
આવેલ પોિાની “S.R.J એપરલસા” નામની ઓફીસના શટર વીંડોના સ્ુ ખોલી, બારી વાટે અજાણી વ્યક્તિ
ઓફીસમાં પ્રવેશ કરી, ડ્રોવરમાં મુકેલ રોકડ રૂપપયા ૨,૯૮,૦૦૦/- િથા મોબાઇલ ફોન નંગ-૦૨ કકિંમિ રૂપપયા
૧૫,૦૦૦/- મળી કુલ રૂપપયા ૩,૧૩,૦૦૦/- મિાની ચોરી કરી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
એસ.જે.ચાવડા ચલાવે છે .
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િણીનગર : ધીરૂભાઈ કાન્િીલાલ ઠકકર (રહે.કમલકુંજ સોસાયટી, ભૈરવનાથ રોડ મણણનગર) એ મણીનગર
પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૨૮/૦૬/૨૦૧૯ સાંજના ૪/૦૦ થી િા.૩૦/૦૬/૨૦૧૯
સાંજના ૪/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના મકાનના દરવાજાનુ ં િાળુ િોડી, અજાણી વ્યક્તિ મકાનમાં પ્રવેશ
કરી, કબાટમાંથી (૧) કહરાનુ ં મંગલસુત્ર નંગ-૧ (૨) સોનાનુ ં મંગલસુત્ર નંગ-૨ (૩) કહરાની વીટી નંગ-૪
િથા રોકડ રૂપપયા ૨૭,૦૦૦/- િેમજ મકાનનાં પહેલા માળે આવેલ રૂમના કબાટમાંથી એક ગુરૂનો નંગ િથા
રોકડ રૂપપયા ૪૦,૦૦૦/- ચોરી કરી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી જે.કે બાવીસ્કર ચલાવે છે .

આત્િહત્યા :-

સિાચાર યાદી નં.૧૧૧૧/૧૯

ઇસનપરુ : રીયાસિ લીયાકિ અંસારી (ઉ.વ.૩૫)(રહે.બાબાખાન રો-હાઉસ આશીષ હોટલ પાછળ
પમલ્લિનગર ઢાળ શાહઆલમ ઇસનપુર) એ અગમ્ય કારણસર િા.૦૧/૦૭/૧૯ ના કલાક ૩/૦૦ વાગ્યાના
સુમારે પોિાના ઘરે પોિાની જાિે એસીડ પી લઇ આત્મહત્યા કરી છે . આ અંગે ઇસનપુર પોલીસે અકસ્માિ
મોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી કે.એમ.ચાવડા ચલાવે છે .

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