જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા૦૩/૦૮/૨૦૧૯ શમનવાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૩૦૬/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૪૯ કેસ કરી, ૪૪ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૨૨૯ લીટર દે શી
દારૂ, ૯૪ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૧૯૦ તવાટટ ર ઇંગ્લીશ દારૂ, ૪ બબયર ટીન કબજે કયાટ હિા. િેમજ જુગાર ધારા
હેઠળ ૯ કેસ કરી, ૩૫ વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૧,૫૩,૪૭૫/- અને જુગારના સાધનો કબજે કયાટ
હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૩૦૭/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૯૯ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી.૯૩ મુજબ ૫ વ્યક્તિની અને પાસા હેઠળ ૩ વ્યક્તિઓની
અટકાયિ કરી હિી.

મવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :-

સિાચાર યાદી નં.૧૩૦૮/૧૯

ચાંદખેડાઃ પપ્રયેશભાઇ બળદે વભાઇ પટેલ (રહે.વ્રજગોપી ગ્રીન-૪ પલોડીયા િા.કલોલ જી.ગાંધીનગર) એ
િા.૦૨/૦૮/૧૯ નારોજ ચાંદખેડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૦૨/૦૮/૨૦૧૬ થી
આજદીન સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન ચાંદખેડા પવસ્િાર સત્યમેવ હોસ્પીટલની પાછળ પ્રહલાદપાકટ ની
બાજુમાં ચાંદખેડા ટી.પી.સ્કીમ નંબર-૭૪ શ્રીનાથ કંટ્રકશન દ્વ્રારા “શ્રી નારાયણ આકે ડ” નામની નવી બનિી
સ્કીમમા ગ્રાઉન્ડ ફલોર દુકાન નંબર-૩ કકમિ રૂપપયા ૩૪,૦૦,૦૦૦/- િથા પપ્રયેશભાઇની પત્ની ત ૃપ્િીના
નામે લીધેલ ગ્રાઉન્ડ ફલોર દુકાન નંબર-૪ કકમિ રૂપપયા ૩૪,૦૦,૦૦૦/- મળી કુલ રૂપપયા ૬૮,૦૦,૦૦૦/આરોપી (૧) મનુભાઇ જયરામભાઇ હીરપરા અને (૨) મનહરભાઇ જયરામભાઇ હીરપરા (બંને
રહે.બાલાજીપાકટ નેહરુપાકટ લાડ સોસાયટી વસ્ત્રાપુર) એ ભેગા મળી નાણા મેળવી લઈ એલોટમેન્ટ લેટર નહી
આપી િેમજ દુકાનના દસ્િાવેજ નહી કરી આપી પપ્રયેશભાઇ સાથે પવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી કરી છે . આ
ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી વી.આર.દે સાઇ ચલાવે છે .
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સરખેજઃ દશરથભાઇ કરશનભાઇ રાવણ (રહે. પશવજી મંકદરની બાજુમાં કસલપુર ગામ િા-કાંકરે જ જજલ્લોબનાસકાંઠા) એ િા.૦૨/૦૮/૧૯ નારોજ સરખેજ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે માહે
નવેમ્બર/૨૦૧૮ પહેલા થી િા.૨૯/૦૧/૨૦૧૯ સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન આરોપી (૧) મીઠાપરા
ભરિભાઇ મેરાભાઇ ઉફે રાજુભાઇ રાઠોડ (રહે. સાંગણાપુર ગામ, િાલુકો-બોટાદ, જી-અમદાવાદ) અને (૨)
ુ ની બાજુમાં હરી શંકરનો આરો મુ-પસધ્ધપુર જી-પાટણ)
ખાલીદ મહમદ સુલેમાની (રહે. સુલેમાની બાગ રે લ્વેપલ
એ ભેગા મળી આમ્રપાલી કોમ્પ્લેક્ષ ઓફીસ નં.૧૧૪, ૧૧૫, ૧૧૬, ૧૧૭ હેવમોર રે સ્ટોરન્ટની પાછળ,
બોપલબ્રીજ પાસે ઓફીસ ખોલી દશરથભાઈને િેમજ અન્ય વ્યક્તિઓને લોભામણી લાલચ આપી કંપનીમાં
રોકાણ કરાવી વળિર આપવાનુ કહી આરોપી મીઠાપરાએ રાજુ રાઠોડનુ ખોટુ નામ ધારણ કરી દશરથભાઈ
પાસેથી રૂપપયા ૩,૪૫,૩૦૦/- િથા સાહેદ પ્રજાપપિ પ્રજ્ઞેશકુમાર પાસેથી રૂપપયા ૪,૧૮,૫૦૦/- મળી કુલ
રૂપપયા ૭,૬૩,૮૦૦/- િથા બીજા અન્ય વ્યક્તિઓના રૂપપયા લઇ પવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી કરી છે . આ
ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એન.પી.સોનારા ચલાવે છે .

ઘરફોડઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૩૦૯/૧૯

સાબરિતીઃ પનપિનભાઇ સુપધરભાઇ પટેલ (રહે.હેકરટેઝ બંગ્લોઝ સાયન્સ સીટી સામે) એ િા.૦૨/૦૮/૧૯
રોજ સાબરમિી પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૧૮/૦૭/૧૯ સાજના ૭/૦૦ થી
િા.૧૯/૦૭/૧૯ કલાક ૧૦/૦૦ વાગ્યા સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન સાબરમિી ચેનપુર “સ્કાય વોક” ના
ફ્લેટના ગોડાઉન દુકાન નંબર-૩,૪ ના િાળા િોડી અજાણી વ્યક્તિ દુકાનમાં પ્રવેશ કરી આર.આર.કંપનીના
ઇલેતટ્રીકના વાયર કકમિ રૂપપયા ૨,૨૨,૨૦૦/-, કટ્ટર મશીન નંગ-૨ િથા ડ્રીલ મશીન નંગ-૨ કકમિ રૂપપયા
૧૪,૨૦૦/- અને પ્લમ્બરનો સામાન કકમિ રૂપપયા ૨૦,૦૦૦/- મળી કુલ રૂપપયા ૨,૫૬,૪૦૦/- મિાની ચોરી
કરી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી આર.એચ.વાળા ચલાવે છે .

આત્િહત્યા :-

સિાચાર યાદી નં.૧૩૧૦/૧૯

ગોિતીપરુ ઃ ભરિભાઇ ગણેશભાઇ જાદવ (રહે. કોટવાળી ચાલી ગાડટ ન પાછળ ગોમિીપુર) એ અગમ્ય
કારણસર િા.૦૨/૦૮/૧૯ બપોરના ૨/૧૫ વાગ્યાના સુમારે પોિાના ઘરે ગળે ફાસો ખાઈ આત્મહત્યા કરી
હિી. આ અંગે ગોમિીપુર પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ હે.કો.શ્રી અનોપપસિંહ કકશોરપસિંહ
ચલાવે છે .

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