જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૧૧/૦૮/૨૦૧૯ રમવવાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૩૫૧/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૨૯ કેસ કરી, ૨૩ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૫૫ લીટર દે શી
દારૂ, ૩૦૩ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ અને ૩૬૦ તવૉટર ઈંગ્લીશ દારૂ કબજે કયાા હિા. િેમજ જુગારધારા હેઠળ ૦૩
કેસ કરી, ૦૫ વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૭,૫૭૦/- અને જુગારના સાધનો કબજે કયાા હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૩૫૨/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૩૭ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી.૯૩ મુજબ ૦૨ વ્યક્તિઓને અને પાસા હેઠળ ૦૬
વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી.

મવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :-

સિાચાર યાદી નં.૧૩૫૩/૧૯

ુ : જયવીરપસિંહ મહેન્દ્રપસિંહ વાઘેલા (ઉ.વ.૨૭)(રહે.હરીવીલા રો-હાઉસ, સીમા હોલની સામે,
વસ્ત્રાપર
આનંદનગર રોડ, સેટેલાઈટ) એ િા.૧૦/૦૮/૨૦૧૯ નારોજ વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી
છે કે િા.૦૧/૧૦/૧૮ થી િા.૦૯/૦૫/૧૯ સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન ન્દ્યુયોકા ટાવર પહેલા માળે આવેલ
નોટરીની ઓફીસ ખાિે આરોપી (૧) પરાગભાઇ ગીરધરભાઇ ગણાત્રા (રહે.ઇન્દ્રપ્રસ્થ ટાવર હીમાલયા મોલની
બાજુમા ડ્રાઇવઇન રોડ વસ્ત્રાપુર) િથા િેનો પમત્ર (૨)રમેશભાઇ દે સાઈ (રહે.મેમનગર) એ ભેગામળી પોિાના
સ્વિંત્ર માલીકીની જમીન નહીં હોવા છિા પોિે સ્વિંત્ર માલીક હોવાનો ખોટો ભાડા કરાર કરી, પોિે માલીક
હોવાનુ દશાાવી, જયવીરપસિંહ પાસેથી જમીન ભાડે ની ડીપોઝીટ પેટે રૂપપયા ૩,૦૧,૦૦૦/- અને ભાડા પેટે
કુલ રૂપપયા ૪,૮૦,૦૦૦/- મળી કુલ રૂપપયા ૭,૬૧,૦૦૦/- મેળવી લઇ, િેમજ જ્ગગ્યાએ કરે લ “ડેનીસ કોફી
બાર” ના બાંધકામ ખર્ા પેટે રૂપપયા ૩૦,૦૦,૦૦૦/- નુ ં આથીક નુકશાન કરાવી જયવીરપસિંહ સાથે પવશ્વાસઘાિ
અને છે િરપીંડી કરી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી જી.આર.ભરવાડ ર્લાવે છે .
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ુ રુ : અલ્કેશભાઇ ભાનુપ્રસાદ ઠાકર (ઉ.વ.૫૧)(રહે.ઇસ્કોન રે સીડન્દ્સી પટેલ સોસાયટી ગુલબાઇ ટેકરા)
ર્ાલપ
ુ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૦૧/૦૪/૨૦૧૮ થી
એ િા.૧૦/૦૮/૨૦૧૯ નારોજ કાલુપર
િા.૩૧/૦૩/૨૦૧૯ સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન ગાંધીરોડ, ક્રિષ્ના કોમ્પલેક્ષ, પહેલો માળ દુકાન નંબર-૪
ખાિે આવેલ “અંબબકા પવદ્યુિ કાયાાલય” નામની દુકાન ખાિે આરોપી (૧) રાજેશ એસ.શારદા અને
(૨)ગૌરીશંકર શારદા (રહે. સેકન્દ્ડ ફસ્ટા સ્ટેજ પેનીયા ઇન્દ્ડ એસ્ટેટ બેંગલોર) એ ભેગામળી શારદા બ્ાંડના
કેપેસીટરો નો ધંધો કરી, જેમા છ માઇિોન ક્રફલ્મના કેપેસીટરો આપવાનુ કહી, પાંર્ માઇિોનના કેપેસીટરો નો
માલ ક્રકિંમિ રૂપપયા ૩,૦૦,૦૦૦/- નો આપી, િેમજ સને-૨૦૧૩ થી માર્ા/૨૦૧૯ દરમ્યાન આપેલ પાંર્
માઇિોનના કેપેસીટરો પેટે કુલ રૂપપયા ૩,૦૦,૦૦,૦૦૦/- નુ ં આથીક નુકશાન કરી, અલ્કેશભાઇ સાથે
પવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી કરી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એમ.જી.વસાવા ર્લાવે છે .

સેટેલાઇટ : કલ્પેશભાઈ સુખરામભાઈ મહેશ્વરી (ઉ.વ.૨૮)(રહે.રત્નક્રદપ સોસાયટી ફલાભાઇ પાકા ની બાજુમાં
બરોડા રોડ િા.હાલોલ જી.પંર્મહાલ) એ િા.૧૦/૮/૧૯ ના રોજ સેટેલાઇટ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ
નોંધાવી છે કે િા.૦૨/૦૮/૨૦૧૯ થી આજદીન સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન સેટેલાઈટ ઈસ્કોન ર્ાર રસ્િા
ખાિે આરોપી (૧) ક્સ્મતુલ છોટુભાઇ પટેલ (રહે.કૃષ્ણનગર સોસાયટી હાલોલ) (૨) રાજેન્દ્રભાઇ અશોકભાઇ
(રહે.ડાકોર વડવાળુ ફળીયાની ભાગોળમાં ડાકોર) (૩) સંજય પટેલ અને અને બે અજાણ્યા ઈસમો (જેના
નામ- સરનામાની ખબર નથી િે) ભેગામળી કલ્પેશભાઇને િેમના પમત્ર રાજેશભાઈ શાહ િથા ક્રદપકભાઈ
સોનીને ૫૦૦ ગ્રામ સોનુ ં બીલ સાથે કુલ રૂપપયા ૧૫,૦૦,૦૦૦/- માં આપવાનો પવશ્વાસ આપી, ૫૦૦ ગ્રામ
સોનુ ં નક્રહ આપી, રોકડ રૂપપયા ૧૫,૦૦,૦૦૦/- મેળવી લઇ, પવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી કરી છે . આ ગુનાની
િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ડી.કે.ગમારા ર્લાવે છે .

આત્િહત્યા :-

સિાચાર યાદી નં.૧૩૫૪/૧૯

મનર્ોલ : (૧) અશોકભાઈ ઉકાભાઈ વાળદરીયા (ઉ.વ.૩૩)(રહે.સાથાક એલીગંસ અમરજવાન સકા લ પાસે
પનકોલ) એ અગમ્ય કારણસર િા.૧૦/૮/૧૯ ના કલાક ૬/૩૦ થી ૮/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના મકાનમાં
પસલીંગ ફેન સાથે રસો બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે પનકોલ પોલીસે અકસ્માિ મોિ
નોંધી આ અંગેની િપાસ હે.કો.શ્રી અશોકકુમાર ગલાભાઇ ર્લાવે છે .

મનર્ોલ : (૨) અપમિ હર્ાદભાઇ ભાવસાર (ઉ.વ.૩૮)(રહે.ઓિંબા સોસાયટી, પવધ્યાપનકેિન સ્કુલની સામે
ખોક્રડયાર નગર પનકોલ) એ અગમ્ય કારણસર િા.૧૦/૮/૧૯ બપોરના ૨/૩૦ થી ૩/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન
પોિાના મકાનમાં બાથરૂમ આગળ લોખંડ ની સીડી સાથે દુપટ્ટો બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આત્મહત્યા કરી હિી.
આ અંગે પનકોલ પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ મ.સ.ઇ.શ્રી રામપસહ ર્ેહરપસહ ર્લાવે છે .

નારોલ : (૧) શોભાદે વી વા/ઓ પવિમપસિંહ રાજપુિ (રહે.વૈશાલીનગર, નારોલ) એ અગમ્ય કારણસર
િા.૧૦/૮/૧૯ ના કલાક ૫/૩૦ વાગ્યા પહેલા કોઇપણ સમયે પોિાના ઘરે છિની લોખંડની પાઈપ સાથે
સાડી બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે નારોલ પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોંધી આ અંગેની
િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ટી.કે.દે વમુરારી ર્લાવે છે .
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નારોલ : (૨) સિવીરપસિંહ મુલારમ કુવાલ (ઉ.વ.૪૮)(રહે.સમ ૃધ્ધી રે સીડેન્દ્સી આકૃપિ ટાઉનશીપ ની સામે
નારોલ) એ અગમ્ય કારણસર િા.૧૦/૮/૧૯ સાંજના ૬/૪૫ વાગ્યા પહેલા કોઇપણ સમયે સ્વામીનારાયણ
કોમ્પલેક્ષ નજીક “નવીન રોડ કેરીયર” ઓફીસની બાજુમાં આવેલ બંધ મકાનમાં છિ ના ભાગે પ્લાસ્ટીક ની
દોરી બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે નારોલ પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોંધી આ અંગેની
િપાસ મ.સ.ઇ.શ્રી રીટાબેન સુરેશભાઇ ર્લાવે છે .

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