જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૧૦/૦૮/૨૦૧૯ શમનવાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૩૪૬/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૩૦ કેસ કરી, ૨૬ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૨૬૫ લીટર દે શી
દારૂ, ૫૯ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૪૬ તવૉટર ઈંગ્લીશ દારૂ, ૦૧ મોટર સાયકલ અને ૦૨ સ્કુટર કબજે કયાા હિા.
િેમજ જુગારધારા હેઠળ ૦૩ કેસ કરી, ૦૮ વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૮,૩૨૫/- અને જુગારના સાધનો
કબજે કયાા હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૩૪૭/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૭૪ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પાસા હેઠળ ૦૬ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી.

મવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :-

સિાચાર યાદી નં.૧૩૪૮/૧૯

આનંદનગર : દીવ્યાબહેન વા/ઓ અભીષેકભાઇ મંડોવરા (ઉ.વ.૩૩)(રહે.પુષ્પક એપાર્ટા મેન્ટ પ્રેરણાિીર્ા રોડ
સેટેલાઇટ) એ િા.૦૯/૦૮/૨૦૧૯ નારોજ આનંદનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે
એપપ્રલ/૨૦૧૮ ર્ી મે/૨૦૧૯ સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન પોિાના ઘરે આરોપી (૧) મુકેશ કેલાશચંદ્ર
મુદડા (૨) ચંન્દ્રકાંિા વા/ઓ કેલાશચંદ્ર મુદડા (૩) મધુબાલા વા/ઓ મુકેશ મુદડા(૪) શોભીિ ચંન્દ્રકાંિા
મુદડા (િમામ રહે. ગામ-પનમ્બાઇડા, ડાક બંગ્લા રોડ, મીનાક્ષી બસ સ્ટેન્ડ પાસે શાસ્ત્રી કોલોની િા-પનમ્બાઇન્ડા
જી-ચીિોડાગઢ (રાજસ્ર્ાન) અને (૫) રાજેન્દ્ર ટોયટાની ફમા ગાડીનો ડીલર ઓટો ગોયનકા ઓટો સેલ્સ પ્રા.લી
ુ માદડડ છોટા ઉદે પર
ુ ) નાઓએ ભેગામળી ડદવ્યાબહેન ને “રાજસ્ર્ાન લાફઝા સીમેન્ટની કંપનીમાં ફોર
ઉદે પર
વ્હીલર ગાડી મુકશો િો નફો ર્શે” િેવી વાિ કરી પવશ્વાસમાં લઇ, ડદવ્યાબહેન પાસેર્ી રૂપપયા ૮,૬૦,૦૦૦/ગોયનકા ઓટો સેલ્સમાં પ્રા.લી.ના ખાિામાં ભરાવી, ગાડી િેમજ આપેલ રૂપપયા પરિ નહીં આપી ડદવ્યાબહેન
સાર્ે છે િરપપિંડી અને પવશ્વાસઘાિ કયો છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી આર.આર.ઝરૂ ચલાવે છે .

નવરં ગપરુ ા : પપયુષભાઇ કાળુભાઇ પટેલ (ઉ.વ.૩૯)(રહે.સુયોગ એપાટા મેન્ટ જેબર સ્કુલ પાસે ર્લિેજ) એ
િા.૦૯/૦૮/૨૦૧૯ નારોજ નવરં ગપુરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૧૯/૯/૨૦૧૫ ર્ી
આજદીન સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન આશ્રમ રોડ નહેરૂબ્રીજ કોનાર સાકાર-૭ ખાિે આરોપી જીગ્નેશભાઇ
રામજીભાઇ પટેલ (રહે.સત્યમેવ પવસ્ટા ગોિા ફલાય ઓવરબ્રીજ નજીક ગોિા સરખેજ ગાંધીનગર હાઇવે) એ
પપયુષભાઇ સાર્ે લોભામણી વાિો કરી પવશ્વાસમા લઇ, પપયુષભાઇ પાસેર્ી કેપમતલનો માલ ઉધારમાં ખરીદ
કરી, અલગ-અલગ બીલો ના કુલ રૂપપયા ૨૨,૭૪,૭૨૬/- આજદીન સુધી નહીં ચુકવી, પપયુષભાઇ સાર્ે
પવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી કરી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી વી.એ.પરમાર ચલાવે છે .
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ઘરફોડ :-

સિાચાર યાદી નં.૧૩૪૯/૧૯

સરખેજ : યાસીનભાઇ િાજમોહંમદ શેખ (ઉ.વ.૪૪)(રહે.મકરબા રોજા પાસે, ઘુમટી પાસે ચાલીમાં, મકરબા)
એ સરખેજ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૦૯/૦૮/૨૦૧૯ ના કલાક ૦૦/૦૦ ર્ી ૫/૦૦
વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના મકાનમાં અજાણી વ્યક્તિ પ્રવેશ કરી, લાકડાની િીજોરીમાંર્ી એક સોનાની પવિંટી
ડકિંમિ રૂપપયા ૨,૫૦૦/-, સોનાની કાનની કડી ડકિંમિ રૂપપયા ૨,૫૦૦/-, સોનાની નાકની ચુની ડકિંમિ રૂપપયા
૨,૫૦૦/- અને રોકડ રૂપપયા ૧,૬૫,૦૦૦/- મળી કુલ રૂપપયા ૧,૭૨,૫૦૦/- મિાની ચોરી કરી લઇ ગઇ છે .
આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી કે.આર.ચૌધરી ચલાવે છે .

આત્િહત્યા :-

સિાચાર યાદી નં.૧૩૫૦/૧૯

સાબરિતી : અશોકભાઇ મણીલાલ મકવાણા (ઉ.વ.૪૨)(રહે.ચંદ્રભાગા છાપરા જવાહરચોક સાબરમિી) એ
અગમ્ય કારણસર િા.૦૯/૦૮/૨૦૧૯ ના કલાક ૭/૦૦ વાગ્યાના સુમારે બોરડીના ઝાડની ડાળી સાર્ે દોરી
બાંધી ગળે ફાસો ખાઇ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે સાબરમિી પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોંધી આ અંગેની
િપાસ મ.સ.ઇ.શ્રી રમણજી રામાજી ચલાવે છે .

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

2

