જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૧૮/૦૮/૨૦૧૯ રમવવાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
ુ બ
સી.આર.પી.સી.ર્લિ ૮૨ મજ
આરોપી એ ર્ોટક િાં હાજર થવાન ંુ ફરિાન :

સિાચાર યાદી નં.૧૩૮૯/૧૯

ખોખરા પો.સ્ટે. ફ.ગુ.ર.નં.૧૦૬/૨૦૧૩ ઇપીકો કલમ ૩૦૭, ૧૪૩, ૧૪૭, ૧૪૮, ૧૪૯, ૨૯૪(ખ),
તથા જી.પી.એક્ટ કલમ ૧૩૫(૧) મુજબના સેસન્સ કેસ નં.૧૦/૨૦૧૫ ના આરોપી હાર્દિ ક ઉફે હાર્દિ ક મોદી
સ/ઓ નરે ન્રભાઇ શુકલ (રહે.૮/૫૭ ગુ.હા.બોર્ડ , સર્વોદયનગર ખોખરા અમદાર્વાદ શહેર) નાએ ઉપરોક્ત
ગુનાના કામે ફર્રયાદનો જર્વાબ આપર્વા સારૂ નામદાર જજ શ્રી ટી.વી.પી. આહુજા સાહેબ, અમધર્સત્ર

ન્યાયધીશ, ર્ોટક નં.૨૪, મસટી મસમવલ અને સેસન્સ ર્ોટક , લાલ દરવાજા, ભદ્ર, અમદાર્વાદ શહેર સમક્ષ
તા.૧૩/૦૯/૨૦૧૯ ના રોજ હાજર રહેર્વા ફરમાન કરર્વામાં આર્વે છે .

નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૩૯૦/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૫૩ કેસ કરી, ૪૬ વ્યક્ક્તઓને ઝર્પી, ૨૭૫ લીટર દે શી
દારૂ, ૭૭ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૦૧ ર્રક્ષા અને ૦૧ કાર કબજે કરી હતી. તેમજ જુગાર ધારા હેઠળ ૧૦ કેસ
કરી, ૫૭ વ્યક્ક્તઓને ઝર્પી રોકર્ રૂપપયા ૧,૧૧,૧૧૦/- અને જુગારના સાધનો કબજે કયાડ હતા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૩૯૧/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે તકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૯૮ વ્યક્ક્તઓની અટકાયત કરી હતી. તેમજ પ્રોહી.૯૩ હેઠળ ૦૩ વ્યક્ક્તઓની અને પાસા મુજબ ૦૧ વ્યક્ક્તની
અટકાયત કરી હતી.

મવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :-

સિાચાર યાદી નં.૧૩૯૨/૧૯

આનંદનગર : મુકેશભાઇ બાબુલાલ ચૌરર્ીયા (ઉ.ર્વ.૪૪)(રહે.સેપલ ગારનેટ શેલ પેટ્રોલ પંપ સામે,
પ્રહલાદનગર આદનગર) એ તા.૧૭/૦૮/૨૦૧૯ ના રોજ આનંદનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ફરીયાદ નોંધાર્વી
છે કે જુન/૨૦૧૬ થી આજદીન સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન પ્રહલાદનગર શેલ પેટ્રોલ પંપ સામે, સેપલ
ગારનેટ અને ગાંધીનગર કલોલ ખાત્રજ કમલદીપ ઇન્ર્સ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ, લક્ષ પોલલટેક્સ પ્રા.લી.કંપની ખાતે
આરોપી (૧)કૃષ્ણકાંત ભીમસેન ગોયલ (રહે.પુરષોત્તમ બંગ્લોઝ ગુરુરારા પાછળ એસ.જી. હાઇર્વે)(લક્ષ
પોલલટેક્સ પ્રા.લી.કંપની ર્ર્રે કટર) (૨) બેંક ફાઇનાન્સની લોન મંજુર કરનાર અપધકારી/કમડચારી અને
(૩)પર્વનકુમાર પર્વજયકુમાર નામની પેઢીના અપધકૃત અપધકારી/કમડચારી નાઓએ ભેગામળી મુકેશભાઇ તથા
તેમની પત્ની ની જાણ બહાર તેમના દસ્તાર્વેજી પુરાર્વાનો દૂ રપયોગ કરી, મુકેશભાઇ અને તેમની પત્ની ની
ખોટી સહીઓ કરી, તેમના નામે જુદી-જુદી બેંક અને ફાઇનાન્સ કંપનીમાંથી કુલ રૂપપયા ૪,૫૦,૦૦,૦૦૦/- ની
બીઝનેશ લોન મેળર્વી મુકેશભાઇ સાથે પર્વશ્વાસઘાત અને છે તરપીંર્ી કરી છે . આ ગુનાની તપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
આર.આર.ઝરૂ ચલાર્વે છે .
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ઘરફોડ :-

સિાચાર યાદી નં.૧૩૯૩/૧૯

પાલડી : અતુલભાઇ બાબુભાઇ શાહ (ઉ.ર્વ.૬૦)(રહે.ભગર્વાનનગર નો ટેકરો પનરર્વ ફલેટ સામે પર્વશ્વકુંજ ચાર
રસ્તા પાલર્ી) એ તા.૧૭/૦૮/૨૦૧૯ નારોજ પાલર્ી પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ફરીયાદ નોંધાર્વી છે કે
તા.૦૪/૦૬/૨૦૧૯ બપોરના ૨/૦૦ થી તા.૦૬/૦૭/૨૦૧૯ સર્વાર ૮/૦૦ ર્વાગ્યા દરમ્યાન પોતાના ઘરના
બીજા માળે આર્વેલ લોંખર્ના સળીયાની સ્લાઈર્રર્વાળી જાળીનુ લોક તોર્ી, અજાણી વ્યક્ક્ત ઘરમાં પ્રર્વેશ
કરી, સોનાની ર્ાયમંર્ર્વાળી ર્વીંટી તથા ચાંદીની લગર્ીઓ મળી કુલ ર્કિંમત રૂપપયા ૧,૯૫,૦૦૦/- મતાની
ચોરી કરી લઈ ગઇ છે . આ ગુનાની તપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એમ.એમ.પસિંધી ચલાર્વે છે .

ચોરીઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૩૯૪/૧૯

દરીયાપરુ : પ્રહલાદરાય રધુનાથરાય અગ્રર્વાલ(ઉ.ર્વ.૭૧)(રહે.રપર્વ એર્વન્યુ ઘોર્ાકેમ્પ રોર્ શાહીબાગ) એ
તા.૧૭/૦૮/૨૦૧૯ નારોજ દરીયાપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ફરીયાદ નોંધાર્વી છે કે તા.૧૨/૦૮/૨૦૧૯
સાંજના ૬/૩૦ થી ૬/૪૦ ર્વાગ્યા દરમ્યાન લુણસાર્વાર્ ત્રણ બતી રાણીસતીમાાઁ ના મંર્દરમાં રાખેલ ચાંદીની
ચરણ પાદુકા ર્કિંમત રૂપપયા ૨૮,૦૦૦/- કોઇ અજાણી વ્યક્ક્ત ચોરી કરી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની તપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી એસ.એ.પાટીલ ચલાર્વે છે .

આત્િહત્યાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૩૯૫/૧૯

ુ ગર : ર્હમાંશભ
ુ ાઇ કરશનભાઇ નાઇ (ઉ.ર્વ.૧૮)(રહે.અભીનર્વ ફ્લેટ ઈન્ર્ીયા કોલોની બાપુનગર) એ
બાપન
અગમ્ય કારણસર તા.૧૭/૦૮/૧૯ સાંજના ૭/૦૦ થી ૭/૧૫ ર્વાગ્યા દરમ્યાન પોતાના ઘરે બેર્રૂમના
સીલીંગ ફેન સાથે દુપટ્ટો બાંધી ગળે ફાસો ખાઇ આત્મહત્યા કરી છે . આ અંગે બાપુનગર પોલીસે અકસ્માત
મોત નોંધી આ અંગેની તપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી આર.જી.રાઓલ ચલાર્વે છે .

નાયબ પોલીસ કપમશનર,
કંટ્રોલરૂમ, અ’ર્વાદ શહેર.
પોલીસ કપમશનર ર્વતી.
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